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HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk semua yang berusaha menjaga tanah kelahiran,
yang berupaya membela hidup yang layak,
dan yang berikhtiar menjaga hidup bersama.
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HALAMAN MOTTO

If you are the big tree,
we are the small axe:
ready to cut you down!
- Bob Marley & The Wailers
Tentang perasaan yang gelisah dengan keadaan
tanah yang perlahan habis kau jual.
Di tanah lahir yang kucinta,
yang apa benar kau sama mencintainya?
- Nosstress
Orang-orang harus dibangunkan!
Kenyataan harus dikabarkan!
- Kantata Takwa
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IDENTITAS SOSIAL PADA AKTIVIS GERAKAN SOSIAL
BALI TOLAK REKLAMASI TELUK BENOA
Robertus Krisnanda Windhartoko
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan melihat gambaran identitas sosial pada aktivis gerakan sosial Bali Tolak
Reklamasi Teluk Benoa. Melalui pendekatan naratif, peneliti berfokus pada pengalaman manusia
dalam peristiwa tertentu dan berangkat dari pengalaman langsung dalam kehidupan nyata.
Pengambilan data terhadap informan dilakukan dengan wawancara semi-terstruktur. Kemudian
data dianalisis menggunakan analisis tematik yang dapat dikerjakan dalam fleksibilitas teoretis dan
tidak terikat pada pendekatan penelitian tertentu, serta mengakomodasi induktif sekaligus deduktif
untuk mencari tema yang muncul dan penting dalam pengalaman. Hasil penelitian ini menunjukkan
identitas sosial aktivis dalam gerakan sosial Bali Tolak Reklamasi adalah identitas perlawanan
pejuang lingkungan, pejuang budaya, sekaligus pejuang sosial yang teguh. Identitas sosial aktivis
Bali Tolak Reklamasi ini memiliki ciri demokratis, terbuka, dan mengutamakan kepentingan
kelompok; walau tetap menghargai keunikan individu. Hasil mengenai identitas sosial tersebut
didapatkan dari para informan yang menceritakan pengalamannya sebelum dan saat mengikuti
gerakan, serta pengalaman hidup yang terjadi di luar konteks keberadaan gerakan sosial. Selain
berfungsi bagi diri individu, identitas sosial kemudian juga berdampak pada kekuatan gerakan sosial
dalam usaha mewujudkan perubahan sosial yang dicita-citakan.
Kata kunci: aktivis, Bali Tolak Reklamasi, gerakan sosial, identitas sosial.
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SOCIAL IDENTITY ON THE ACTIVIST
OF BALI TOLAK REKLAMASI TELUK BENOA
SOCIAL MOVEMENT
Robertus Krisnanda Windhartoko
ABSTRACT
The research aims to see the depiction of the social identity on the activists of the Bali Tolak
Reklamasi Teluk Benoa Social Movement. The researcher did the narrative approach that focused
on the human experience during the certain event which set out from the real experiences. The data
collection is done through semi-structured interview. The data is analysed by using thematic
analysis which can be done in all theory and do not bound to certain research and approach. The
thematic analysis also accommodates the inductive and deductive to find out the important theme
which arose in the experience. The result of this research shows the social identity of the activists
of Bali Tolak Reklamasi: the resistance identity of the environmentalist, culture and social activist.
The social identity has the characteristics as follow: democratic, receptive, and give the priority to
the group interests, in which also respect to the personal characteristics. The result about social
identity is obtained from the story of the informants about their experiences before and during joined
the social movement, and from the life experience which is took place outside the context of the
existence of the social movement. The social movement is functioned for the individual and later it
also gave the impact to the strength of the social movement on their effort to form the expected
social change.
Keywords: activist, Bali Tolak Reklamasi, social movement, social identity.
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KATA PENGANTAR

“Hidup sungguh sangat sederhana. Yang hebat-hebat hanya tafsirannya”,
tulis Pramoedya Ananta Toer di “Rumah Kaca”. Di sini tafsir memang memegang
peran kunci karena “hidup bukanlah sebagaimana kita jalani, tapi sebagaimana kita
maknai”, kata salah satu pastor yang saya kenal sewaktu remaja. Tafsir atau makna
yang suka-suka tiap individunya, membuat sebuah fenomena dapat dimaknai biasa
saja di satu orang namun ditafsir luar biasa orang orang lain.
Semua tidak sedang baik-baik saja, merupakan salah satu tafsiran atas
kondisi kehidupan manusia hari ini. Tiap detiknya, tantangan selalu terjadi dalam
skala kecil maupun gigantis. Tantangan lingkungan hidup, tantangan intoleransi,
tantangan isu pelanggaran hak asasi manusia, dan lain sebagainya selalu ada.
Tantangan inilah yang coba dijawab dengan gerakan sosial.
Jawaban atas tafsir tantangan inilah yang menarik bagi peneliti. Peneliti
ingin mempelajari – syukur-syukur berkontribusi – untuk menjawab tantangan ini.
Kini, hasil mempelajari melalui sebuah penelitian inilah yang sedang berada di
depan mata pembaca. Kesalahan dan kekurangan pasti terjadi dalam proses ini,
maka peneliti sangat mengharapkan dan menerima kritik serta saran yang
membangun demi kebaikan bersama. Proses ini juga tidak dapat berjalan selesai
tanpa bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Maka dari itu, peneliti hendak
mengucapkan rasa terima kasih kepada:
1. Pihak yang namanya tidak tercantum satu persatu dalam tulisan ini karena
keterbatasan. Tangan-tangan Anda, baik yang terlihat maupun tidak terlihat
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merupakan saluran berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan memberikan berkat pula
bagi Anda dan karya Anda.
2. “Good family is all that you ever need”, demikian potongan lagu band
Katchafire dari Aotearoa. Bagi peneliti, keluarga merupakan gerakan sosial
pertama sejak lahir ke dunia hingga kini. Maka atas semuanya peneliti
mengucapkan matur sembah nuwun sanget kepada Bapak Aloysius Wahyu
Ridhar Wibowo, Ibu Obdolia Herli Winarti, Mas Antonius Wisnu Yoga
Windharto, Mas Yulius Advent Putra Windharko, Eyang Sri Sutiyati Daldjo,
keluarga besar Eyang Purwosusanto, dan keluarga besar Eyang Daldjo. Mohon
maaf karena masa penatian yang panjang.
3. Semua pihak di Bali dalam waktu dua bulan yang singkat. Terima kasih untuk
Pak Wayan ‘Gendo’ Suardana Koordinator Forum Rakyat Bali Tolak
Reklamasi Teluk Benoa dan Made Juli Untung Pratama Direktur Daerah
Wahana Lingkungan Hidup Bali atas kelancaran izin dan pelaksanaan
penelitian. Terima kasih pula untuk Putu, Made, Nyoman, Ketut, dan Wayan
yang bersedia membantu menjadi informan penelitian. Tidak lupa bagi semua
yang menjadi timpal dan nyama selama di Bali: WALHI Bali, Denpasar
Kolektif, Taman Baca Kesiman dan Ajik Agung Alit, Mas Made Supriatma,
Mas Moko, Bli Bokis, Bli Gilang, Mbok Flora, Bli Juli, Bli Kadek, Bli Bagas,
Ajik Yuda Cete, Erick EST, Pak Kojek, Bli Copok The Bullhead, Bli Somali,
Komang Gunawarma, Venny Ardhana dan Putra Baskara, Laksmi Dewi dan
Dewa Saputra, Mbok Neneng, dan semuanya saja. Matur suksma.
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4. Terima kasih bagi dosen pembimbing penulis yang memberikan banyak
bimbingan baik mengenai penelitian, pemikiran, terlebih untuk bimbingan
pendewasaan diri sebagai pribadi yang utuh dan dewasa. Mohon maaf atas
kesalahan yang peneliti sengaja maupun tidak sengaja selama ini.
5. Maria Nadia Sri Lestari yang menemani, memberi dorongan, menemani di
pasang maupun surut sejak kuliah hari pertama hingga hari ini. “In every way,
you make me a better man”, masih dari Katchafire, mewujud pada dirimu. Juga
bagi Yosua Padma Ganesha, yang menambah motivasi di bulan-bulan terakhir.
6. Terima kasih pula untuk Dekan, Dekanat, Ketua Program Studi, Dosen
Pembimbing Akademik, Dosen Penguji Skripsi, Sekretariat Fakultas, dan
Laboratorium Psikologi atas kesempatan belajar, ilmu yang didapat, dan
fasilitas yang membantu proses pendewasaan selama berkuliah.
7. Untuk teman-teman diskusi, tempat beradu gagasan dan menemukan solusi.
Terima kasih Pieta Glorious – baik yang sudah “Glorious” maupun masih
menanggung “Pieta” terutama Arya, Ella, Restu, Adhi, Mahar, Gery, Fany,
Tita, Bonivasios –, Peneliti Partikelir, Obral-Obrol, dan Ora et Labora. Tentu
saja tidak ketinggalan Mas Albertus Harimurti, juga untuk obrolan ‘wow
dewasa’.
8. Semua teman-teman selama delapan tahun wara-wiri di Kampung Urban
Yogyakarta: ketjilbergerak, Papopope Cengcet, Klub Mendem Kahanan,
DesperateYk, Geng Tengkorak, De Britto 2014, BEM USD 2015, English
Extension Course 2017, Fakultas Psikologi 2014, dan semuanya yang terserak
di penjuru bumi.
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9. Terakhir namun utama, di nomor yang menurut orang Jawa adalah nomor
terakhir, syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yesus atas segala inspirasi
serta penawar di kala letih lesu dan berbeban berat. Yesus yang merupakan
aktivis gerakan sosial pada abad pertama, merupakan sumber causa prima atas
semangat baik ini. Semoga karya ini berguna demi lebih besarnya kemuliaanMu dan kesejahteraan umat-Mu.

Yogyakarta, 4 November 2019
Peneliti,

Robertus Krisnanda Windhartoko
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Kehidupan yang tidak sedang baik-baik saja selalu memunculkan
tantangan di dalamnya, baik skala kecil individual maupun skala besar sosial.
Tantangan sosial seperti tantangan lingkungan hidup, tantangan intoleransi,
tantangan isu pelanggaran hak asasi manusia, dan lain sebagainya selalu ada.
Tantangan-tantangan inilah yang coba dijawab dengan tindakan dari sebagian
masyarakat tertentu sebagai usaha untuk memunculkan hidup baru yang lebih
baik dalam gerakan sosial (DiRenzo, 1990, dalam Matulessy & Ancok, 1997).
Kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari keberadaan gerakan
sosial. Pada jantung kehidupan masyarakat terdapat api gerakan sosial
(Touraine, 1981, dalam Ormrod, 2014) yang penting untuk mempertahankan
kehidupan (Sheperd, 2011, dalam Ormrod, 2014) serta membangun dan
memperbarui masyarakat yang beku (Hoffer, 1988). Sejak Musa memimpin
bangsanya keluar dari Mesir, perjuangan kemerdekaan di Asia dan Afrika abad
XX, hingga gerakan pro-demokrasi di Hong Kong hari ini merupakan segelintir
contoh gerakan sosial yang terjadi lintas zaman dan teritori.
Contoh nyata gerakan sosial di Indonesia hari-hari ini salah satunya
adalah Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa di Bali. Gerakan ini – selanjutnya
disebut dengan Bali Tolak Reklamasi – mulai bergerak sejak tahun 2013,
menjadi kuat, dan bertahan hingga sekarang. Gerakan ini coba menjawab

1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
2

tantangan multi dimensi dalam permasalahan rencana reklamasi seluas 700
hektare di Teluk Benoa oleh PT. Tirta Wahana Bali Internasional. Oleh Bali
Tolak Reklamasi, rencana reklamasi ini ditolak dengan didasari sekurangkurangnya 13 alasan kuat berdasarkan data (ForBALI, 2014).
Letak kekuatan Bali Tolak Reklamasi adalah daya masif dan
konsistensi hingga akhirnya mampu berdampak. Gerakan ini didukung oleh 39
desa pakraman dalam pasubayan (Setiawan, 2016) dan 214 sekaa teruna teruni
(organisasi pemuda banjar) yang menurut catatan internal Wahana Lingkungan
Hidup Bali tersebar di semua kabupaten dan kota di Provinsi Bali. Selain itu,
terdapat berbagai organisasi kemahasiswaan lintas kampus, komunitas dengan
berbagai latar belakang, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan seniman
yang mendukung gerakan ini. Dalam sebuah diskusi di Yogyakarta pada Maret
2018, salah satu aktivis Bali Tolak Reklamasi, yaitu Rudolf Dethu,
menyampaikan bahwa gerakan ini berusaha menggelar Aksi Parade Budaya –
unjuk rasa versi gerakan – secara rutin sekali dalam sebulan yang dihadiri
setidaknya 3.000 orang.
Sejak dimulai tahun 2013 dan masih berjuang hingga tahun 2020,
gerakan ini telah berjalan selama tujuh tahun. Proses reklamasi ini akhirnya
dibatalkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena
analisis mengenai dampak lingkungan izin lokasinya dianggap tidak memenuhi
syarat aspek sosio-kultural masyarakat (Haryanto, 2018). Kegagalan ini
diakibatkan adanya penolakan dari masyarakat Bali, termasuk dan terutama
Bali Tolak Reklamasi. Walau demikian, perjuangan menjaga Teluk Benoa
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belumlah selesai karena Kementerian Kelautan dan Perikanan malah
mengeluarkan izin lokasi kembali pada medio Desember 2018.
Dalam gerakan sosial berbasis kerakyatan, seperti Bali Tolak
Reklamasi, terdapat dinamika kelompok yang unik. Gerakan sosial dibangun
oleh beragam individu yang memiliki variasi fokus, tetapi dapat dipersatukan
dalam pandangan yang sama mengenai sebuah permasalahan yang dihadapi
(Meyer, 2002). Penggerak sekaligus pemimpin yang disebut sebagai aktivis
kemudian muncul dalam kelompok tersebut.
Menurut Cunningham (1986) aktivis mendorong perubahan sosialpolitik dengan campuran sifat sosial dan peran revolusioner yang tidak terlepas
dari konteks sosial-politik. Aktivis dengan konsisten berperan dalam dinamika
kondisi politik, bertahan dari ancaman, dan terus berjuang mewujudkan tujuan
dari gerakan sosial (Meyer, 1993, dalam Meyer, 2002). Aktivis menjadi
penggerak yang secara konsisten berperan dalam kelompok dengan
kemampuan, dan visi yang berguna untuk mewujudkan tujuan gerakan sosial.
Aktivis sebagai motor yang menjadi energi penggerak dalam gerakan
sosial memiliki tanggung jawab yang berbeda dan lebih dari individu yang lain
dalam gerakan sosial yang berperan sebagai massa aksi. Aktivis telah memukul
kulkul untuk membangkitkan kesadaran masif tentang bahaya reklamasi Teluk
Benoa. Aktivis kemudian bertugas untuk menjaga sundih agar gerakan sosial
konsisten dalam melakukan perlawanan. Kerja-kerja aktivis inilah yang
membuat dampak perubahan sosial yang diinginkan niscaya tercapai. Daya
masif, konsistensi, dan dampak hasil kerja aktivis Bali Tolak Reklamasi adalah
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kelebihan gerakan sosial yang jarang ditemui dalam berbagai gerakan sosial
lain dan belum tentu ada lagi. Oleh karena itu, aktivis dalam kelompok gerakan
sosial ini menarik untuk diteliti secara mendalam, terkhusus mengenai identitas
sosialnya.
Identitas sosial dan gerakan sosial adalah sebuah rantai yang tidak
mengenal ujung dan selalu tersambung. Identitas sosial merupakan konsep diri
sebagai konsekuensi dari keanggotaan pada kelompok sosial yang vital dalam
menentukan cara berpikir dan berperilaku dalam konteks kelompok. Keduanya
saling berbagi pengaruh dan memengaruhi satu sama lain. Identitas sosial turut
dibangun dan dibentuk oleh gerakan sosial. Identitas sosial juga ikut mewarnai,
memperkuat, dan bisa pula mengawali gerakan sosial. Fitri dan Akbar (2017)
menyatakan bahwa gerakan sosial yang berusaha untuk melawan kekuasaan
dan mewujudkan ruang demokratis berdampak pada pembentukan identitas
sosial baru.
Dalam beberapa penelitian, ditemukan pemaknaan menarik mengenai
identitas sosial sebagai seorang aktivis. Syafiq (2012) menemukan bahwa
aktivis dakwah kampus menganggap diri mereka memiliki posisi penting di
masyarakat berkaitan dengan status kemahasiswaan yang disandang. Identitas
sosial sebagai aktivis juga membuat aktivis mahasiswa memiliki pemahaman
diri yang lebih mengarah ke kolektivisme (Siswanto, 2014).
Ada pula penelitian yang menegaskan peran penting identitas sosial
dalam keberhasilan gerakan sosial. Penelitian dari Fitri dan Akbar (2017)
menemukan bahwa keberadaan aktivis perempuan berperan penting dalam
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gerakan menolak pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng karena
perempuan selalu berada di barisan terdepan penolakan. Peran penting ini juga
terwujud dalam peran aktivis perempuan yang menjadi Ketua Jaringan
Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng di Rembang.
Identitas sosial berkelindan dengan gerakan sosial sebagai pra-kondisi
di awal gerakan, dalam gerakan itu sendiri, dan menjadi bonus di akhir gerakan.
Pertama sebagai sebuah prakondisi, identitas sosial dengan efektif dapat
menggerakkan individu untuk turut serta dalam gerakan sosial (Drury &
Reicher, 1999, 2000, 2005, Reicher, 1996, 2001, dalam van Zomeren, Postmes,
& Spears, 2008) karena ketika identitas sosial telah diinternalisasi, kelompok
akan memiliki kekuatan besar untuk membagikan pandangan mengenai
ketidakadilan, kebutuhan dan tujuan bersama (Stürmer & Simon, 2004, dalam
Hogg & Vaughan, 2011). Kedua, dalam jalan perjuangan gerakan sosial,
kelompok yang telah terpengaruh norma dalam identitas sosial akan mampu
berbagi gagasan mengenai aksi, mempercayai satu dengan yang lain dan
mengakui kepemimpinan dalam kelompok (Hogg & Vaughan, 2011). Pada
akhirnya identitas sosial akan menjadi bonus karena bukan menjadi tujuan
utama dari gerakan sosial dengan munculnya kebanggaan atas kelompok yang
tidak hanya memunculkan solidaritas namun juga mengakibatkan perubahan
diri dan perubahan cara berhubungan (Polleta & Jasper, 2001).
Identitas sendiri merupakan hal tidak dapat dilepaskan dari setiap
individu. Identitas adalah sesuatu yang melekat pada diri setiap individu dan
kelompok (Tajfel, 1982, dalam Faturochman, 1993). Identitas dalam kajian
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psikologi dibagi menjadi dua bagian, identitas personal dan identitas sosial.
Hogg & Vaughan (2010) berpendapat, identitas personal adalah definisi diri
mengenai keunikan atribut personal atau keunikan hubungan interpersonal.
Sedangkan identitas sosial adalah bagian dari konsep diri yang didapat dari
keanggotaan sebuah kelompok sosial.
Identitas sosial merupakan salah satu bahasan psikologi sosial
mengenai diri manusia. Menurut Tajfel (1972, dalam Hogg & Abrams, 1998),
identitas sosial merupakan pengetahuan individu mengenai rasa memiliki pada
kelompok sosial dengan rasa emosional dan pengaruh signifikan dari nilai yang
berada dalam kelompok tersebut. Lebih lanjut, identitas sosial tidak hanya
mendeskripsikan atribut, namun juga menentukan cara dan proses berpikir
serta perilaku individu sebagai anggota kelompok (Hogg & Vaughan, 2011).
Aktivisme di Bali Tolak Reklamasi unik karena memiliki aktivis
dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda dalam spektrum yang
sangat luas. Ada aktivis yang berkecimpung di bidang seni yang kemudian
menjadi patron dan corong penyampaian pendapat. Ada pula yang menjadi
aktivis Bali Tolak Reklamasi karena peran dalam organisasi yang menolak
reklamasi, seperti LSM dan organisasi kepemudaan di tingkatan desa
pakraman maupun tingkatan banjar. Aktivis gerakan inipun ada yang memiliki
latar belakang akademisi dan profesional.
Gerakan ini juga menjadi titik temu antara sejarah masa lalu Bali dan
kemungkinan untuk berdampak pada masa depan Bali. Bagaimanapun, karena
krama Bali secara individu maupun kolektif tidak bisa hidup tanpa masa lalu
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atau sejarah asal usulnya (Schulte-Nordholt, 2007; dalam Gunawan, 2014).
Intervensi modal dalam rencana reklamasi Teluk Benoa seakan menjadi
repetisi sejarah dari kolonialisme Belanda, Baliseering atau Balinisasi, dan
investasi besar-besaran pada resesi jelang reformasi 1998. Tidak lupa wacana
puputan yang dulunya penuh darah kekalahan leluhur, kini diambil alih oleh
pejuang Bali Tolak Reklamasi untuk menggelorakan keberanian melawan
intervensi tanpa mengenal kata akhir (Hunt, 2017). Bali Tolak Reklamasi juga
kemungkinan

besar

berdampak

untuk

masa

depan

Bali

dengan

mempertanyakan atau menggugat soal keagamaan, adat dan spiritualitas yang
telah mengakar menjadi tradisi (Supriatma, 2016).
Bali Tolak Reklamasi menjadi titik temu antara sejarah panjang
mengenai intervensi dari luar Bali dan resistensinya dengan masa depan Bali.
Aktivis Bali Tolak Reklamasi juga memiliki keunikan dengan keberagaman
latar belakang sebagai individu. Pun dengan hubungan saling memengaruhi
antara identitas sosial dan gerakan sosial; maka gambaran identitas sosial
aktivis pada Bali Tolak Reklamasi menjadi hal yang menarik untuk diteliti
Penelitian dan studi kasus terkait gerakan sosial dan kampanye Bali
Tolak Reklamasi telah beberapa kali dilakukan. Kajian Bali Tolak Reklamasi
telah bergerak secara interdisiplin keilmuan. Bali Tolak Reklamasi pernah
dikaji dengan perspektif ilmu komunikasi, hubungan internasional, dan
kebahasaan. Penelitian dengan perspektif disiplin ilmu psikologi sosial ini akan
melengkapi kajian-kajian Bali Tolak Reklamasi sebelumnya.
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Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas gerakan sosial ini.
Dari ilmu hubungan pemerintahan, ditemukan cacat prosedural dan tendensi
politik rencana reklamasi. Terdapat pula alasan benturan nilai adat, budaya dan
agama sebagai alasan penolakan (Suantika, 2015; Suryani, 2013). Dari kajian
media, gerakan mendapat dukungan media lokal dalam bentuk pemosisian
positif aktor penolak reklamasi serta pembingkaian berita menolak rencana
pemerintah untuk mereklamasi Teluk Benoa (Dhanayasa, Suwandi & Utama,
2016; Angeline & Evelina, 2014).
Penelitian mengenai Bali Tolak Reklamasi sebelunya belum ada yang
secara berkesinambungan membahas secara dimensi waktu dan mengenai
identitas sosial aktivis di dalamnya. Seperti Galuh (2016) yang hanya secara
spesifik membahas peran media sosial. Dhanayasa, Suwandi, dan Utama
(2016) serta Angeline dan Evelina (2014) juga hanya secara spesifik mengkaji
bahasa pemberitaan Bali Tolak Reklamasi yang muncul pada media massa.
Suantika (2015) dan Suryani (2015) sendiri hasil penelitian yang dihasilkan
kurang memaparkan bagian gerakan sosial secara lengkap dan mendalam.
Padahal menurut Klandermans (1997, dalam Hogg & Vaughan, 2010),
penelitian mengenai protes sosial adalah proses yang kompleks dan
membutuhkan integrasi dari psikologi sosial, sosiologi dan ilmu politik.
Penelitian ini meneliti identitas sosial pada aktivis Bali Tolak
Reklamasi Teluk Benoa, secara khusus gambaran pemaknaan diri aktivis
terhadap pengalaman sebagai motor dari gerakan sosial dengan peran dan
tanggung jawabnya. Selain itu, penelitian melihat proses berpikir dan perilaku
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aktivis yang dipengaruhi oleh identitas sosialnya. Terakhir tetapi tak kalah
penting, penelitian ini meneliti ikatan mesra antara identitas sosial dan
keberhasilan gerakan sosial Bali Tolak Reklamasi.
B. Pertanyaan Penelitian
Pertanyaan yang hendak diangkat dalam penelitian ini adalah
bagaimana gambaran identitas sosial pada aktivis gerakan sosial Bali Tolak
Reklamasi Teluk Benoa?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah
melihat gambaran identitas sosial pada aktivis gerakan sosial Bali Tolak
Reklamasi Teluk Benoa.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoretis
Manfaat teoretis yang diharapkan muncul dalam penelitian ini
adalah menambah referensi dan kajian identitas sosial dalam gerakan
sosial serta gerakan sosial itu sendiri. Manfaat ini tidak terlepas dari
keberadaan gerakan sosial yang selalu ada melintasi zaman walau berubah
bentuk secara dinamis. Kajian identitas sosial dan gerakan sosial dalam
fokus psikologi ini diharapkan melengkapi bahasan dalam rumpun ilmu
sosial lainnya seperti sosiologi dan antropologi.
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2. Manfaat Praktis
Melalui pendalaman gambaran identitas sosial pada aktivis gerakan
sosial Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa, penelitian ini diharapkan dapat
digunakan sebagai media kajian aktivis yang bergerak untuk Bali Tolak
Reklamasi yaitu Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa, aktivis
LSM dan aktivis sekaa teruna-teruni dalam berefleksi dan mengevaluasi
gerakan sosial yang sudah ada dan menyusun rencana lanjutan yang
berhubungan dengan pembentukan identitas sosial.

Harapannya,

penelitian ini juga dapat membuat gerakan sosial lain memperhatikan ideide pembentukan identitas sosial dalam gerakan sosial itu sendiri.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini akan berisi mengenai tinjauan-tinjauan kepustakaan yang
berhubungan dengan penelitian. Tinjauan ini dibuka dengan pengantar mengenai
identitas. Paparan selanjutnya adalah penjelasan mengenai identitas sosial beserta
proses pembentukan identitas sosial, faktor yang memengaruhi identitas sosial, dan
pengaruh identitas sosial dalam perilaku sosial. Bagian selanjutnya akan
menjelaskan mengenai kelindan identitas sosial dan gerakan sosial. Terakhir,
kontekstualisasi gejala dalam Bali Tolak Reklamasi akan tersaji pula. Tinjauantinjauan ini juga akan digunakan untuk membantu mengkaji gambaran identitas
sosial pada aktivis Bali Tolak Reklamasi di bagian selanjutnya.
A. Identitas Sosial
Hidup adalah proses pencarian kesejatian diri. Pencarian tersebut dapat
ditempuh dalam jalan memaknai identitas. Diri dan identitas telah menjadi
topik bahasan dalam psikologi pada umumnya dan pada khususnya psikologi
sosial dalam waktu yang panjang. Pun demikian, hingga saat ini dan termasuk
dalam penelitian ini, identitas masih menjadi bahasan yang relevan dan
kontekstual untuk didalami.
Psikoanalisis – yang dianggap menjadi penemuan termegah psikologi
di abad ke-20 – menjelaskan bahwa diri dan identitas terhubung pada dinamika
kompleks yang tersembunyi dalam rasa mengenai “siapa diri kita”. Sigmund
Freud menyatakan bahwa ‘diri’ merupakan entitas yang dapat memahami diri
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sendiri secara sungguh-sungguh termasuk pikiran-pikiran yang tertekan ketika
orang lain membutuhkan prosedur tertentu seperti hipnosis atau terapi
psikologi (Hogg & Vaughan, 2010). Diri merupakan hal yang sangat personal
dan pribadi, digunakan sebagai pendeskripsian diri sebagai seorang individu.
Identitas adalah sesuatu yang melekat pada diri setiap individu dan
kelompok (Tajfel, 1982, dalam Faturochman, 1993). Kamus Besar Bahasa
Indonesia (2018) secara singkat dan tajam mengartikan identitas sebagai jati
diri. Erikson (1968) merumuskan identitas sebagai perasaan subyektif tentang
diri yang konsisten dan berkembang dari waktu ke waktu. Identitas merupakan
kumpulan makna yang mendefinisikan individu dengan peran tertentu pada
masyarakat, anggota kelompok tertentu, atau menyatakan karakteristik tertentu
yang membuat individu berbeda dengan individu yang lain (Burke & Stets,
2009). Sederhananya, menurut Hogg dan Vaughan (2010), diri dan identitas
adalah konstruk kognitif yang memengaruhi interaksi sosial dan persepsi serta
dipengaruhi oleh situasi sosial.
Pemaknaan diri terhadap identitas selalu berubah mengikuti zaman
yang dinamis. Pasca Perang Dunia II sebuah fenomena pergeseran hubungan
diri dan identitas terjadi. Bud Flanagan, penyanyi, merilis lagu berjudul
“Maybe It’s Because I’m a Londoner”. Lagu tersebut menjadi menarik karena
kata “I’m” yang sangat personal bersenyawa dengan frasa “a Londoner” yang
merujuk pada dua belas juta individu penghuni megapolitan London
(Branscombe & Baron, 2011). Diri dan identitas yang selama ini dianggap
personal dalam “saya” ternyata kemudian seiring berjalannya waktu dapat
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dibagikan secara kolektif menjadi “kita”.
Seiring berjalannya waktu dan munculnya penelitian eksperimen
identitas sosial, identitas dibedakan menjadi identitas personal dan identitas
sosial. Peneliti identitas sosial paling awal, Tajfel dan Turner (1979, dalam
Hogg & Vaughan, 2010) menyatakan adanya dua kelas identitas yang
menjelaskan tipe diri. Kelas pertama yaitu identitas personal yang merupakan
cara individu mendefinisikan diri dalam hubungan personal dan sifat
kepribadian. Identitas sosial di kelas berikutnya merupakan cara individu
mendefinisikan diri sebagai anggota kelompok.
Identitas personal dan identitas sosial berada pada dua ujung sebuah
kontinum dan di dalam kontinum tersebut terdapat waktu yang disebut salience
(Branscombe dan Baron, 2011). Salience menjadi waktu individu
menempatkan diri dalam suatu titik dalam kontinu yang kemudian
memengaruhi cara melihat dan berpikir tentang diri serta cara berperilaku
terhadap orang lain, baik secara personal maupun secara sosial.
Hogg dan Vaughan (2010) berpendapat bahwa identitas personal adalah
definisi diri mengenai keunikan atribut personal atau keunikan hubungan
interpersonal. Sedangkan identitas sosial adalah bagian dari konsep diri yang
didapat dari keanggotaan sebuah kelompok sosial. Hogg dan Vaughan (2010)
juga menawarkan cara untuk lebih mencermati perbedaan antara identitas
personal dan identitas sosial dalam tabel di bawah ini.
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Tabel 1. Perbandingan identitas personal dan identitas sosial
Atribut Identitas
Atribut Relasional
Identitas
Diri Kolektif
Diri Relasional Kolektif
Atribut yang saling
Atribut yang menjelaskan
Sosial
dibagikan dengan orang lain bagaimana diri sebagai
dalam kelompok yang
anggota sebuah kelompok
membedakan individu
berhubungan dengan
dengan individu pada
individu lain dalam maupun
kelompok yang berbeda.
luar kelompok.
Identitas
Diri Individual
Diri Relasional Individual
Atribut unik untuk
Atribut yang
Personal
membedakan individu
mendefinisikan diri sebagai
dengan individu lain.
individu yang unik
berhubungan dengan
individu lain.
Identitas sosial yang menjadi fokus penelitian ini, pertama kali diteliti
oleh Tajfel pada awal 1970 dengan menggunakan eksperimen minimal group
paradigm (Ellemers, 2010). Penelitian ini menjadi titik awal pembahasan
akademis dari identitas sosial. Selain itu, Reicher (1982) menggunakan teori
identitas sosial ini dalam pembahasan mengenai massa (Ormrod, 2014) yang
kemudian kajian massa sendiri berkembang menjadi kajian gerakan sosial.
Rasa merupakan kunci dari identitas sosial. Menurut Tajfel (1972,
dalam Hogg & Abrams, 1998), identitas sosial merupakan pengetahuan
individu mengenai rasa memiliki pada kelompok sosial dengan rasa emosional
dan pengaruh signifikan dari nilai yang berada dalam kelompok tersebut.
Penekanan diberikan oleh Hogg dan Abrams (1998) pada “ikatan yang tidak
terpisahkan antara identitas sosial dan rasa memiliki” karena rasa memiliki
merupakan konsekuensi dari pendeskripsian diri yang tidak sekadar sebagai
anggota kelompok. Sederhananya, identitas sosial tidak hanya berarti sekadar
tahu sebagai anggota kelompok dan atribut keanggotaan dalam kelompok
(kognitif) namun juga ikatan emosional (afektif) dan pengetahuan akan posisi
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tawar kelompok terhadap kelompok lain (psikomotor).
Hogg dan Vaughan (2010) sendiri mengemukakan bahwa identitas
sosial merupakan bagian dari konsep diri yang berkembang dari keanggotaan
kelompok. Identitas sosial kemudian membuat individu menyetujui norma
kelompok dan menunjukkan solidaritasnya melalui pikiran dan tindakan.
Identitas sosial tidak hanya mendeskripsikan atribut namun juga menentukan
cara berpikir dan berperilaku selaku anggota kelompok (Hogg & Vaughan,
2010). Hogg dan Vaughan mencontohkan keturunan Romawi yang hidup di
Spanyol akan tetap mendeskripsikan diri sebagai seorang Romawi.
Bukan suatu hal yang sia-sia, menurut Hogg dan Vaughan (2010)
identitas sosial membawa fungsi pada individu. Fungsi pertama adalah
peningkatan diri karena pengaruh status dan wibawa yang dimiliki kelompok.
Kedua, identitas sosial berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian subjektif.
Terakhir, identitas sosial membuat individu lebih mampu mengetahui dirinya,
berhubungan dengan individu lain serta membuat hidup lebih terprediksi
dengan metode yang efektif (Hogg, 2007b dalam Hogg & Vaughan 2010).
Swann dan Bosson (2010) menambahkan dari berbagai penelitian bahwa
identitas sosial dapat mengurangi ketidakpastian (Hogg, 2000; Hogg & Mullin,
1999, dalam Swann & Bosson, 2010), membuat dunia saling terhubung
sekaligus dapat dipahami (Ellemers & van Knippenberg, 1997, dalam Swann
& Bosson, 2010), dan melindungi manusia dari teror kematian dalam hal
eksistensi (Castano et. al., 2002, dalam Swann & Bosson, 2010).
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B. Proses Pembentukan Identitas Sosial
Identitas sosial merupakan hal yang tidak tiba-tiba ada namun terbentuk
dari proses di dalam dan di luar kelompok. Pada mulanya, Abrams dan Hogg
(1990) menyatakan identitas sosial muncul sebagai hasil dari tiga komponen
yang saling bertalian yaitu self-categorization sebagai fondasi identitas sosial,
penemuan norma kelompok dari pengamatan dan interaksi dalam kelompok
dan kelompok lain, juga yang terakhir ialah penerimaan norma kelompok ke
dalam diri. Berkembang dan menjadi lebih sistematis, menurut Hogg dan
Vaughan (2010), proses pembentukan identitas sosial ini terdiri dari selfcategorization, meta-contrast principle, dan depersonalization. Ellemers
(2010) dalam buku yang disunting oleh Hogg, menyatakan proses
pembentukan identitas sosial berada dalam tataran aspek kognitif. Identitas
sosial dibentuk dari social categorization, social comparison, dan social
identification. Dua pendapat tersebut sebenarnya tidak memiliki perbedaan
substansial, kecuali dalam penyebutannya saja.
Proses pertama, social categorization adalah proses penyadaran
keberadaan individu dalam kelompok dan keberadaan kelompok yang berbeda
atau yang lain. Hogg dan Vaughan (2010) berpendapat self-categorization
adalah pengelompokan individu ke dalam kelompok yang berbeda-beda.
Sejurus dengan itu, Ellemers (2010) menyatakan bahwa social categorization
adalah kecenderungan merasa diri atau orang lain masuk dalam kategori
pengelompokan.
Proses kognitif berikutnya yaitu meta-contrast principle atau social
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comparison yang berhubungan dengan norma. “Norma” dalam psikologi
adalah kepercayaan bersama mengenai perilaku yang menjadi karakter
kelompok, norma inilah yang menjadi pembeda dari kelompok satu dengan
kelompok satunya (Hogg & Vaughan, 2010). Meta-contrast principle adalah
proses mencari perbedaan antar kelompok yang berbeda dalam hal atribut
seperti kepercayaan, sikap dan perilaku (Hogg & Vaughan, 2010). Selanjutnya
social comparison menurut Ellemers (2010) adalah proses individu melihat
nilai yang dalam kelompok beserta anggota kelompok tersebut untuk kemudian
diperbandingkan.
Depersonalization atau social identification adalah proses kognitif
terakhir. Depersonalization adalah persepsi dan perlakuan terhadap diri dan
orang lain tidak sebagai pribadi yang unik namun sebagai representasi
kelompok sosial (Hogg & Vaughan, 2010). Social identification oleh Ellemers
(2010) diartikulasikan sebagai cara memandang diri dan berhubungan dengan
orang lain yang dipengaruhi oleh cara pandang terhadap kelompok sosial.
C. Faktor yang Memengaruhi Identitas Sosial
Setiap individu pasti memiliki banyak identitas sosial. Dengan berbagai
identitas sosial yang dimiliki, deskripsi diri yang muncul dalam identitas sosial
sering kali berubah-ubah dan membutuhkan kontekstualisasi. Semua identitas
sosial dalam diri individu adalah gambaran yang tepat mengenai diri dan
memprediksi perilaku dengan akurat tergantung pada konteks dan dimensi
pembanding (Oakes & Reynolds, 1997, Reynolds et. al., 2010, dalam Baron &
Branscombe, 2011). Baron dan Branscombe (2011) dalam pendapat mengenai
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salience menyatakan penempatan diri dalam kontinum identitas akan
memengaruhi cara melihat dan berpikir tentang diri serta cara berperilaku
terhadap orang lain. Demikian pula yang terjadi dalam kontinum identitas
sosial.
Fungsi kognitif individu bekerja pada kontekstualisasi identitas sosial.
Berdasarkan hasil penelitian Bruner (1957, Hogg & Vaughan, 2010), proses
persepsi pada fungsi kognitif tertentu pada individu memunculkan identitas
sosial. Social categorization terjadi karena akses pada memori (bisa sering
digunakan atau bisa juga baru saja digunakan) atau karena dianggap sesuai
dengan konteks situasi yang sedang terjadi.
Tidak jauh berbeda, Swann dan Bosson (2010) dalam term negosiasi
identitas menjelaskan terjadi proses yang sering kali tidak disadari, terjadi
alami, dan penting dalam hidup untuk menentukan “siapa adalah siapa” karena
individu membutuhkan adaptasi identitas agar dapat berhubungan dan
berinteraksi dengan dunia secara tepat.
Swann dan Bosson (2010) menawarkan empat faktor memengaruhi
negosiasi identitas dalam kelompok sosial mengacu pada hasil penelitian yang
terdahulu. Faktor pertama yaitu perubahan sosial budaya, turut mengubah
pandangan dari luar kelompok maupun dalam kelompok sendiri hingga
kemudian mengubah identitas sosial. Swann dan Bosson (2010) menyodorkan
contoh perubahan identitas sosial wanita di Amerika Serikat setelah maraknya
gerakan kesetaraan gender. Stereotip wanita yang dulunya dianggap lemah dan
dependen menjadi hilang (Spence et. al., 1985, dalam Swann & Bosson, 2010)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
19

dan diganti oleh pandangan yang lebih egaliter dan kemudian disikapi wanita
dengan perubahan identitas sosial dan perilaku.
Faktor kedua adalah perubahan lingkungan. Faktor ini terdiri dari
perbedaan struktur sosial (McCall & Simons, 1966, dalam Swann & Bosson,
2010), perbedaan norma (Iyers et. al, 2008, dalam Swann & Bosson, 2010) dan
cara berinteraksi dengan individu yang lebih dulu ada (Hormuth, 1990, dalam
Swann & Bosson, 2010). Hal-hal tersebut membuat individu memerlukan
adaptasi identitas sosial.
Faktor peran sosial merupakan faktor ketiga. Peran sosial individu
dalam kelompok sosial yang berubah akan secara tiba-tiba mengubah perilaku
anggota kelompok terhadap individu tersebut secara drastis (Swann & Bosson,
2010). Walau awalnya terjadi penolakan yang wajar, namun lama kemudian
individu dapat menginternalisasi peran tersebut.
Faktor terakhir adalah inisiatif dari individu, tentu berada dalam
konteks mikro. Motivasi menjadi kunci dari faktor inisiatif ini. Swann dan
Bosson (2010) memaparkan bahwa motivasi ini bisa berbentuk keinginan
untuk meraih nilai tertentu atau memperbaiki hidup yang kurang memuaskan.
Selain keempat faktor tersebut, konteks struktur sosial perlu
diperhatikan dalam dinamika identitas sosial. Konteks yang selalu berkembang
membuat reproduksi budaya selalu terjadi sehingga muncul tafsir baru dalam
sebuah budaya (Widiyanto, 2016). Identitas sosial – sebagai salah satu hasil
budaya – juga akan terus bergerak selalu karena budaya juga bergerak dinamis.
Hogg dan Abrams (1998) sendiri melihat bahwa struktur sosial adalah hal
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mengalir, selalu berubah dinamis dan tidak statis dan memengaruhi identitas
sosial melalui kekuatan ekonomi dan sejarah. Kekuatan ekonomi dan sejarah
membuat timbul dan tenggelamnya kelompok sosial, perubahan ciri kelompok
sosial, hubungan dengan kelompok yang berubah dan lain sebagainya. Seperti
contohnya, masyarakat Asia dengan semangat kolektifnya menegosiasikan
identitasnya berdasarkan relasi, keterhubungan dan rasa memiliki (Swann &
Bosson, 2010).
D. Identitas Sosial dan Perilaku Sosial
Identitas sosial tidak hanya untuk mendeskripsikan atribut namun juga
untuk menentukan bagaimana berpikir dan berperilaku seharusnya sebagai
anggota kelompok (Hogg & Vaughan, 2010). Bahkan menurut Swann dan
Bosson (2010) identitas sosial memiliki pengaruh yang sangat kuat pada cara
berpikir dan berperilaku. Turner dan rekan (2006, dalam Swann & Bosson,
2010) dari penelitiannya menemukan bahwa identitas sosial lebih berpengaruh
pada perilaku daripada identitas personal.
Sama seperti pendapat Branscombe dan Baron (2011) bahwa identitas
personal dan identitas sosial adalah sebuah kontinum, menurut Ellemers (2010)
perilaku individu pun berada dalam kontinum yang bipolar. Selanjutnya
Ellemers (2010) menjelaskan identitas sosial juga memengaruhi individu untuk
berperilaku melalui motivasi. Kepemilikan identitas sosial akan menghasilkan
motivasi yang khas kelompok. Motivasi inilah yang mengarahkan individu
untuk berpikir, bersikap dan berperilaku sesuai dengan karakteristik kelompok.
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Perilaku dalam identitas sosial yang paling kentara adalah in-group
favouritism. Ingroup favouritism adalah perilaku yang cenderung berpihak
pada norma kelompok yang diikuti perbandingan dengan kelompok lain (Hogg
& Vaughan, 2010). Efek norma dalam kelompok bisa begitu kuat. Riset
Newcomb (1965) memperlihatkan individu yang sebelumnya memiliki norma
tertentu kemudian bisa berganti memiliki norma yang baru dan yang bahkan
berlawanan dengan norma yang lama setelah memasuki kelompok baru dengan
norma berbeda (Hogg & Vaughan, 2010). Persetujuan norma dalam in-group
favouritism ini adalah awal dari stereotyping berada di tataran pikiran,
prejudice berada di afeksi, dan discrimination berada di aksi nyata. Ketiga laku
ini adalah proses yang agaknya bersifat kronologis.
Stereotyping dalam bahasa Indonesia disebut pemberian konsepsi
terhadap kelompok lain. Hogg dan Vaughan (2010) menerangkan bahwa
stereotyping adalah pembentukan kesan mengenai kelompok sosial dan
anggotanya yang dibagikan bersama. Stereotip yang diaplikasikan keluar
kelompok menyebabkan etnosentris dan diasosiasikan dengan prejudice,
discrimination serta konflik antar kelompok. Etnosentris sendiri merupakan
cara pandang kelompok yang diaplikasikan untuk melihat fenomena pada
kelompok lain (Hogg & Vaughan, 2010).
Prejudice dapat diterjemahkan sebagai prasangka maupun kecurigaan.
Prejudice adalah respon emosi secara negatif terhadap berdasarkan
keanggotaan kelompok (Baron & Branscombe, 2011). Prejudice juga bisa
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dimaknai sebagai sikap ketidaksukaan terhadap kelompok sosial dan
anggotanya yang berbeda (Hogg & Vaughan, 2010).
Discrimination adalah tahap perilaku terakhir yang telah mencapai
perilaku. Perilaku ini ditandai dengan adanya pembedaan secara konkret.
Discrimination adalah perilaku negatif yang diarahkan ke anggota kelompok
lain (Baron & Branscombe, 2011).
E. Identitas Sosial dan Gerakan Sosial
Identitas sosial dan gerakan sosial adalah sebuah rantai yang selalu
tersambung dan tidak mengenal ujung. Keduanya saling berbagi pengaruh dan
memengaruhi satu sama lain. Gerakan sosial ikut diawali, diwarnai, dan
diperkuat oleh identitas sosial. Identitas sosial turut dibangun dan dibentuk oleh
gerakan sosial. Menurut Ormrod (2014) terjadi hubungan dialektik antara
identifikasi sosial (bagian dari identitas sosial) sebagai hasil keanggotaan
gerakan maupun sebaliknya.
Gerakan sosial merupakan tindakan respon dari elemen masyarakat
terhadap permasalahan atau ketidaktentuan dan berusaha untuk memunculkan
hidup baru yang lebih baik (DiRenzo, 1990, dalam Matulessy & Ancok, 1997)
serta untuk membuat perubahan struktur sosial yang sudah ada sebelumnya
(Orum, 1974, Stalling, 1973, Wiggins et. al., 1980, dalam Matulessy & Ancok,
1997). Gerakan sosial dibangun oleh beragam individu yang memiliki variasi
fokus

namun

dipersatukan

dalam

kesamaan

pandangan

mengenai

permasalahan yang dihadapi (Meyer, 2002). Dapat disimpulkan bahwa gerakan
sosial merupakan keinginan dan perjuangan bersama untuk mewujudkan
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perubahan yang diawali suatu permasalahan sosial.
Pembahasan gerakan sosial bertolak dari kajian mengenai kerumunan
massa. Gustave Le Bon (1895) pertama kali meneliti berdasarkan fenomena
Paris Commune 1871 dan Max Weber lalu mengembangkannya menjadi social
action pada 1922 (Ormrod, 2014). Gerakan sosial mulai menjadi fokus di
Amerika Serikat paska Perang Dunia II dengan penekanan pada hal emosional
dan irasional sedangkan di Eropa mulai 1960-an dengan penekanan pada
motivasi ekonomi dan rasional bercorak Marxist (Ormrod, 2014). Partisipasi
gerakan sosial hari ini oleh para teoretikus Gerakan Sosial Baru, dilihat tidak
dipengaruhi oleh adanya kelas sosial, keuntungan politis maupun ekonomis,
atau pencarian keuntungan pribadi jangka panjang (Polleta & Jasper, 2001).
Menurut Ormrod (2014), Gerakan Sosial Baru menolak motivasi pribadi dan
memunculkan aspek ‘arational’ karena merupakan gabungan ketidaksadaran
dan kesadaran serta irasional dan rasional (Ormrod, 2009 dalam Ormrod,
2014).
Dialektika identitas sosial dan gerakan sosial terbentuk dan dipengaruhi
oleh faktor internal dan eksternal (Robnett, 2002). Faktor internal berwujud
sumber daya, kekuatan kelompok (Robnett, 2002), serta dinamika dalam
kelompok yang selalu membangun dan membangun ulang batasan antar
anggota dan juga terhadap luar kelompok (Gamson, 1997, Taylor & Whittier,
1992, dalam Robnett, 2002). Faktor eksternal berwujud kejadian di luar
kelompok yang memengaruhi cara pandang terhadap posisi dan kemungkinan
melakukan perubahan sosial; juga relasi kuasa yang mengontrol pengetahuan
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dan informasi tentang gerakan sosial (Robnett, 2002).
Dinamika gerakan sosial yang memengaruhi identitas sosial, telah
dijelaskan pada bagian sebelumnya. Identitas sosial terpengaruh oleh gerakan
sosial ketika gerakan sosial akhirnya mampu menciptakan perubahan sosial
seperti identitas perempuan paska gerakan sosial kesetaraan gender di Amerika
(Swann & Bosson, 2010). Contoh lain yang agaknya terkait hal ini adalah
gerakan kemerdekaan poskolonial di berbagai negara Asia dan Afrika yang
berpengaruh pada identitas sosial sebelum kemerdekaan dan identitas sosial
bercorak kewargaan dan nasionalisme sesudah kemerdekaan.
Identitas sosial juga akan menjadi bonus dari gerakan sosial – karena
bukan menjadi tujuan utama. Polleta dan Jasper (2001) menyimpulkan bahwa
kebanggaan atas kelompok tidak hanya memunculkan solidaritas namun juga
mengakibatkan perubahan diri dan cara berhubungan. Pencarian akan
pengakuan identitas dan gaya hidup juga merupakan hal yang berpengaruh
dalam partisipasi dalam gerakan sosial (Polleta & Jasper, 2001).
Di lain sisi, identitas sosial merupakan hal yang diperhitungkan dalam
sebuah gerakan sosial. Pakar psikologi sosial dan protes massa, Bert
Klandermans (2002, dalam Hogg & Vaughan, 2011; 1997, 2004, dalam van
Zomeren, Postmes, & Spears, 2008) menyatakan identitas sosial merupakan
salah satu dari tiga konsep dasar dalam protes sosial selain ketidakadilan dan
efikasi. Fitri dan Akbar (2017) menyatakan bahwa gerakan sosial merupakan
usaha untuk melawan kekuasaan dan mewujudkan ruang demokratis yang
berdampak pada pembentukan identitas sosial baru. Identitas sosial berperan
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sebagai prakondisi di awal sekaligus bahan bakar ketika gerakan berjalan.
Sebagai sebuah prakondisi, identitas sosial dengan efektif dapat
menggerakan individu untuk turut serta dalam gerakan sosial (Drury &
Reicher, 1999, 2000, 2005, Reicher, 1996, 2001, dalam van Zomeren, Postmes,
& Spears, 2008). Hal tersebut muncul dari rasa solidaritas anggota kelompok
dalam identitas sosial yang diatur oleh kesadaran dan pengidentifikasian
berdasarkan perbedaan kelompok sosial (Hogg & Vaughan, 2010) yang
mengakibatkan konflik antar kelompok. Perilaku antar kelompok inilah yang
akan

melahirkan

gerakan

sosial

jika

terjadi

ketidakpuasan

sosial.

Ketidakpuasan sosial muncul akibat dari adanya jarak antara harapan dan
kenyataan dalam pemenuhan kebutuhan atau disebut relative deprivation
(Hogg & Vaughan, 2010). Ketidakpuasan sosial menjadi wakil dari konsep
ketidakadilan

dalam

protes

sosial

menurut

Klandermans.

Perasaan

ketidakadilan ini adalah prakondisi terciptanya sebuah gerakan sosial (Frijda,
1986; dalam van Zomeren, Postmes, & Spears, 2008).
Relative deprivation akhirnya menjadi gerakan sosial dalam protes
sosial. Konsep ketidakadilan berawal dari kemarahan pada kegagalan penguasa
mengatasi permasalahan sosial (Klandermans, 2002 dalam Hogg & Vaughan,
2011; Klandermans, 1997, 2004, dalam van Zomeren, Postmes, & Spears,
2008). Ketidakadilan ini akan membuat individu dengan rasa yang sama
berkumpul menjadi kelompok (Hogg & Vaughan, 2011) dan memunculkan
kecenderungan untuk menentang pihak yang bertanggung jawab (van
Zomeren, Postmes, & Spears, 2008). Ketidakadilan dalam bentuk afektif lebih
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berpengaruh daripada ketidakadilan dalam bentuk yang lain (van Zomeren,
Postmes, & Spears, 2008).
Sebagai bahan bakar, identitas sosial membuat kelompok memiliki
kekuatan besar untuk membagi pandangan mengenai ketidakadilan,
kebutuhan, dan tujuan bersama (Stürmer & Simon, 2004, dalam Hogg &
Vaughan, 2011) serta akan berbagi gagasan mengenai aksi, mempercayai satu
dengan yang lain, dan mengakui kepemimpinan pemimpin kelompok (Hogg &
Vaughan, 2011). Identitas sosial memunculkan efikasi, konsep selanjutnya dari
Klandermans (2002, dalam Hogg & Vaughan, 2011; 1997, 2004, dalam van
Zomeren, Postmes, & Spears, 2008), yang merupakan pendirian bahwa situasi
dapat diubah dengan gerakan sosial. Pendirian yang memotivasi ini menambah
nilai gerakan (Hogg & Vaughan, 2011), memberikan rasa memiliki kekuatan
bersama kelompok bahwa mereka mampu melakukan perubahan sosial
bersama (Drury & Reicher, 2005; Reicher, 1996, 2001; dalam van Zomeren,
Postmes, & Spears, 2008) dan meneguhkan kemauan anggota untuk terus ikut
serta dalam gerakan sosial (Hornsey et al., 2006, Kelly & Breinlinger, 1996,
Mummendey et al., 1999; dalam van Zomeren, Postmes, & Spears, 2008). Rasa
memiliki kekuatan bersama dan peneguhan kemauan inilah yang penting di
tengah jalannya gerakan.
Identitas sosial dalam gerakan sosial membuat motivasi individu
dikalahkan oleh motivasi kelompok. Keberadaan identitas sosial akan
membuat gerakan sosial berjalan lebih efektif. Perubahan sosial untuk
mengatasi ketidakpuasan pun menjadi hal yang mungkin diwujudkan.
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F. Gerakan Sosial: Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa
Yang kami butuhkan adalah keadilan sosial
Kami berdiri di sini menolak reklamasi
~ Mars Bali Tolak Reklamasi
Bali Tolak Reklamasi bergerak seperti bola salju. Gerakan ini diawali
dari rencana reklamasi yang proses hukumnya penuh keganjilan, disikapi
dengan seruan penolakan di media sosial, lalu menjadi aksi nyata dengan
puluhan orang. Pernah dianggap hanya “segelintir” oleh penguasa hingga
kemudian mengadakan Aksi Parade Budaya dengan partisipasi puluhan ribu
orang dan memiliki jaringan solidaritas di berbagai penjuru dunia.
Keprihatinan sekelompok lokal pemerhati lingkungan menjadi perhatian isu
nasional yang diberitakan media internasional dan pernah menjadi kerikil tajam
dalam kontestasi politik elektoral regional. Bali Tolak Reklamasi hari ini
adalah gerakan sosial dengan daya yang masif, konsisten, dan berdampak dan
telah menjadi identitas sosial bagi sebuah generasi.
Bali Tolak Reklamasi merupakan reaksi penolakan rencana reklamasi
seluas 700 hektare di Teluk Benoa oleh PT. Tirta Wahana Bali Internasional.
Rencana ini berpayung hukum Peraturan Presiden (Perpres) No. 51/Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 45/Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Denpasar Badung Gianyar Tabanan. Perpres ini
ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak lama sebelum
lengser. Perpres ini pada intinya memberikan mandat mengubah peruntukan
perairan Teluk Benoa dari kawasan konservasi perairan menjadi zona budi
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daya yang ironisnya malah dapat direklamasi.
Penolakan Bali Tolak Reklamasi sekurang-kurangnya didasari 13
alasan kuat berdasarkan data (ForBALI, 2014). Alasan tersebut meliputi alasan
ekologis seperti rusaknya nilai dan fungsi konservasi, mengurangi fungsi
tampungan banjir, kerentanan bencana, merusak terumbu karang, mengancam
ekosistem hutan bakau, ancaman abrasi, serta rusaknya lingkungan sumber
tanah reklamasi. Ada pula alasan ekonomi seperti pembangunan yang tidak
berimbang dengan kawasan Bali sebelah utara, manipulasi harga tanah, dan
terlalu berpihak pada investor. Alasan adat dan agama yang menjadi dwitunggal di Bali juga mencuat. Rencana ini ditolak karena dianggap tidak sesuai
dengan Tri Hita Karana yang menekankan hubungan antara parahyangan
(Tuhan), palemahan (lingkungan hidup) dan pawongan (manusia) yang
idealnya seimbang dan harmonis (Suwidjana, Arivia, Dwikartika, & Lustanto,
2018).
Gerakan ini dimulai sebelum rencana reklamasi Teluk Benoa menjadi
rahasia umum. Awalnya investigasi kasus konsesi Taman Hutan Rakyat
Ngurah Rai pada tahun 2011 mengungkap rencana reklamasi Teluk Benoa
(Suryani, 2015). Pada akhir Juli 2013, aksi pertama diadakan di Lapangan Niti
Mandala, Renon diorganisir oleh Komite Kerja Advokasi Lingkungan yang
terdiri dari berbagai elemen masyarakat. Lalu pada awal Agustus 2013, ratusan
warga Tanjung Benoa melakukan aksi penolakan dengan menaiki speed boat
di Teluk Benoa bersamaan dengan diskusi Forum Krama Muda Nusa Penida
di tempat terpisah terkait penolakan rencana reklamasi.
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Gerakan ini kemudian membentuk organisasi dan menamai diri
sebagai Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (“ForBALI”) untuk
mengorganisir gerakan di pertengahan Agustus 2013. Momen tersebut
bersamaan dengan pernyataan sikap gerakan sebagai tanggapan kritis atas
ketidaktegasan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Bali. Lambat laun, penolak reklamasi dari berbagai macam kelompokkelompok kecil malah “ketagihan” bergerak sendiri untuk memperjuangkan
penolakan (Supriatma, 2016). Sebagai contoh, organisasi pemuda desa
pakraman (sebutan desa adat khusus di Bali) dalam berbagai kesempatan
mengadakan kegiatan aksi dengan inisiatif mandiri.
Seiring berjalannya waktu, daya Bali Tolak Reklamasi menjadi masif.
Gerakan ini didukung oleh 39 desa pakraman yang memaklumatkan
kesepakatan atau biasa disebut pasubayan (Setiawan, 2016). Padahal idealnya
dukungan satu desa pakraman sebagai penjaga keajegan Bali sangat perlu
dipertimbangkan dan bahkan dapat memengaruhi pengambilan keputusan.
Wahana Lingkungan Hidup Bali juga mencatat bahwa terdapat sedikitnya 214
Sekaa Teruna Teruni (organisasi pemuda banjar) yang tersebar di semua
kabupaten dan kota di Provinsi Bali yang menyatakan penolakan terhadap
rencana reklamasi Teluk Benoa. Aksi unjuk rasa gerakan pernah diikuti 30.000
orang di Denpasar pada 22 Desember 2016 (Zainab, 2016). Selain itu, terdapat
berbagai organisasi kemahasiswaan lintas kampus, komunitas masyarakat
dengan berbagai latar belakang, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan
seniman yang mendukung gerakan ini. Daya masif ini juga terlihat di media
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sosial, pengikut Bali Tolak Reklamasi di media sosial Instagram pada tahun
2019 berjumlah lebih dari 139.000.
Konsistensi Bali Tolak Reklamasi berhasil dijaga walau mendapatkan
pembungkaman kebebasan berpendapat di tempat umum. Konsistensi ini dapat
dilihat dari rekam jejak gerakan penolakan selama ini. Bali Tolak Reklamasi
awalnya berupa kampanye yang muncul di media sosial Facebook dan Twitter
sejak Agustus 2013 dan kemudian menjadi gerakan nyata dengan unjuk rasa
pada tahun berikutnya (Galuh, 2016). Menurut Rudolf Dethu, aktivis Bali
Tolak Reklamasi sebuah diskusi di Yogyakarta pada Maret 2018, gerakan ini
berusaha menggelar Aksi Parade Budaya – istilah yang digunakan untuk
menyebut unjuk rasa – secara rutin sekali dalam sebulan. Dethu menyatakan
setidaknya ada sekitar 3.000 orang yang hadir dalam Aksi Parade Budaya
bulanan tersebut. Represi pada gerakan ini terjadi seperti pada tindakan
perusakan baliho dan penolakan layang-layang bertema penolakan reklamasi,
kriminalisasi empat orang aktivis dari Jaringan Aksi Tolak Reklamasi
Sidakarya pada Maret 2014, serta intimidasi bagi beberapa seniman seperti
Superman Is Dead dan Nosstress yang terlibat aktif dalam gerakan (Suryani,
2015). Sejak dimulai tahun 2013 dan masih berjuang hingga tahun 2020,
gerakan ini telah berjalan selama tujuh tahun.
Konsistensi dan daya masif Bali Tolak Reklamasi membuat dampak
yang diharapkan semakin dekat. Proses reklamasi ini akhirnya dibatalkan oleh
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena analisis mengenai
dampak lingkungan izin lokasinya dianggap tidak memenuhi syarat aspek
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sosio-kultural masyarakat (Haryanto, 2018). Kegagalan ini diakibatkan adanya
penolakan dari masyarakat Bali, termasuk dan terutama Bali Tolak Reklamasi.
Walau demikian, perjuangan menjaga Teluk Benoa belumlah selesai karena
Kementerian Kelautan dan Perikanan malah mengeluarkan izin lokasi kembali
pada medio Desember 2018.
Aktivisme di Bali Tolak Reklamasi unik karena dimotori aktivis
dengan berbagai latar belakang dalam spektrum yang sangat luas. Ada aktivis
yang berkecimpung di bidang seni dan kemudian menjadi patron serta corong
penyampaian pendapat. Ada pula yang menjadi aktivis Bali Tolak Reklamasi
karena peran dalam organisasi yang menolak reklamasi, seperti LSM dan
organisasi kepemudaan di tingkat desa pakraman maupun banjar. Aktivis
gerakan inipun ada yang memiliki latar belakang akademisi dan profesional.
Gerakan ini menjadi refleksi sejarah yang penting bagi Bali. Bali,
sebagai konteks teritori pulau maupun sosial krama, mewarisi beragam
pengalaman sejarah leluhur yang sedikit banyak masih meninggalkan bekas
dalam kehidupan masyarakat di Bali. Bagaimanapun, karena krama Bali secara
individu maupun kolektif tidak bisa hidup tanpa masa lalu atau sejarah asal
usulnya (Schulte-Nordholt, 2007; dalam Gunawan, 2014). Sejarah pada masa
lalu ini melekat pada identitas sosial krama Bali dan memengaruhi cara
pandang terhadap intervensi dari luar Bali dan resistensi yang muncul.
Salah satu peristiwa sejarah yang melekat pada krama Bali adalah
sejarah Perang Puputan, yaitu perintah untuk menghadapi kematian dalam
kekalahan perang. Peristiwa ini terjadi berulang kali dalam sejarah Bali. Dalam
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masa kerajaan di Bali di bawah kolonialisme Belanda, Perang Puputan tercatat
telah terjadi empat kali pada Puputan Jagaraga di Buleleng pada tahun 1846,
Puputan Kusamba di Klungkung pada tahun 1849, Puputan Badung di Badung
dan Denpasar pada tahun 1906, dan Puputan Klungkung pada tahun 1908
(Gunawan, 2014). Ada pula perang puputan di masa mempertahankan
kemerdekaan yaitu Perang Puputan Margarana yang dipimpin I Gusti Ngurah
Rai di Tabanan pada tahun 1946.
Lekatnya sejarah puputan ini muncul dalam seruan puputan untuk
berjuang hingga titik darah penghabisan pada Bali Tolak Reklamasi. Aksi
Parade Budaya juga pernah dilakukan pada Peringatan 100 Tahun Puputan
Badung. Wacana puputan yang dulunya penuh darah kekalahan leluhur, kini
diambil alih oleh pejuang Bali Tolak Reklamasi untuk menggelorakan
keberanian melawan intervensi tanpa mengenal kata akhir (Hunt, 2017).
Sejarah lain yang tidak jua berlalu walau waktu telah berlalu adalah
intervensi “menjual” Bali dengan label pariwisata. “Penjualan” Bali dimulai di
masa kolonial Belanda. Setelah kecaman atas kekerasan dan kekejaman di
berbagai Perang Puputan di Bali, Belanda kemudian meluncurkan program
Baliseering atau “Balinisasi” pada tahun 1920-an (Gunawan, 2014). Bali
dicitrakan sebagai tanah yang mooi sehingga menarik minat wisatawan (Picard,
2006 dalam Teguh, 2017). Di masa republik, “penjualan” dimulai pasca
reformasi pada tahun 1998, daerah sekitar Kuta diincar investor baru karena
dianggap aman untuk berinvestasi (Teguh, 2017). Kritik mengenai pariwisata
Bali juga muncul pasca bom Bali di tahun 2002 dan 2005. Menurut Dwipayana
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dan Putra (2004, dalam Teguh, 2017) rehabilitasi pariwisata Bali dirancang
sangat sentralistik. “Penjualan” terus terjadi dan sekarang muncul dalam
rencana mega proyek reklamasi berkedok revitalisasi di Teluk Benoa.
Belum lagi, Bali Tolak Reklamasi menjadi tonggak estafet bagi masa
depan Bali. Gerakan ini kemungkinan besar berdampak untuk masa depan Bali
(Supriatma, 2016). Bali Tolak Reklamasi dihidupi oleh pemuda berusia 18-35
tahun, dengan basis kelompok terbesar anggota sekaa teruna-teruni dari
berbagai banjar yang biasanya bersaing dan berkonflik namun dipersatukan
dalam isu Bali Tolak Reklamasi (Supriatma, 2016). Generasi ini di waktu
mendatang bisa menyuarakan isu keadilan dan lingkungan. Bahkan menurut
Supriatma (2016), generasi ini bisa menggugat atau mempertanyakan hal
keagamaan, adat dan spiritualitas yang mengakar menjadi tradisi. Keberanian
melawan kuasa modal dan kuasa negara – yang masing-masing diwakili
investor dengan modal multi-triliun dan pemerintah dinas di Bali – bisa
menjadi titik kecil dari awal bola salju yang akan terus menggelinding pada
masa kini dan mendatang.
G. Identitas Sosial dalam Penelitian Naratif-Tematik
Penelitian ini menggunakan pendekatan naratif. Pendekatan naratif
berangkat dari pengalaman langsung dari kehidupan nyata (Bruner, 1990
dalam Hiles & Čermák, 2008). Naratif memberi penekanan untuk mencermati
pengalaman personal manusia dalam peristiwa tertentu (Hiles & Čermák,
2008; Adler, Dunlop, Fivush, Lilgendahl, Lodi-Smith, McAdams, McLean,
Pasupathi, Syed, 2017). Narasi berupa fakta menjadi cerita yang utuh dan
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dikontekstualisasikan (Polkinghorne, 1988 dalam Hiles & Čermák, 2008).
Fokus dari pendekatan naratif merupakan pengalaman manusia dalam
peristiwa tertentu dalam batasan.
Identitas sosial yang menjadi topik penelitian ini dalam bagian
sebelumnya dijelaskan sebagai konsep. Berbagai penjelasan mengenai
identitas sosial dari Tajfel (1972, dalam Hogg & Abrams, 1998), Hogg dan
Abrams (1998), serta Hogg dan Vaughan (2010) berkutat pada konsep yang
cenderung abstrak. Padahal pendekatan naratif berangkat dari pengalaman.
Namun demikian identitas sosial tetap bisa diteliti menggunakan
pendekatan naratif. Dalam pendekatan naratif, identitas dilihat secara dialogis
dalam konteks sosial (Murray, 2003). Menurut Hogg dan Vaughan (2010),
identitas sosial merupakan bagian dari konsep diri yang berkembang dari
keanggotaan kelompok. Di sinilah “pengalaman personal manusia dalam
peristiwa tertentu” pada identitas sosial bekerja. Fokus penelitian akan
diarahkan pada pengalaman terlibat dalam kelompok. Pengalaman terlibat
dalam kelompok menjadi “pengalaman personal manusia dalam peristiwa
tertentu” yang diteliti.
Perbedaan titik tolak naratif dan identitas sosial ini juga coba dijawab
dengan penggunaan analisis tematik. Analisis tematik dikerjakan dalam
fleksibilitas teoretis atau bebas dari teori maupun epistemologi (Braun &
Clarke, 2006 dalam Willig, 2013). Titik tolak identitas sosial sebagai konsep
diharapkan tidak menyandera pembacaan terhadap hasil penelitian dari
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pengalaman para informan. Namun demikian perlu diakui bahwa proses ini
merupakan proses trial and error sehingga masih didapati kekurangan.
Penelitian ini menambah kajian mengenai identitas sosial. Pada waktu
sebelumnya, penjelasan mengenai identitas sosial secara teoretis lebih sering
berbentuk konsep. Penelitian ini diharapkan mengembangkan teori identitas
sosial sesuai dengan temuan berdasar pengalaman. Beberapa di antaranya
seperti proses pembentukan identitas yang dinamis sesuai konteks dan fungsi
identitas sosial yang belum mengakomodir temuan lapangan.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini bertujuan mendalami gambaran identitas sosial pada
aktivis kampanye Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa. Pendalaman penelitian
dilakukan dengan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian
yang berfokus pada makna atas pengalaman dan pemahaman individu dalam
sebuah peristiwa (Willig, 2008). Menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif
adalah studi mengenai interpretasi makna pada permasalahan sosial manusia
yang ditempatkan pada konteks politik, konteks sosial, dan konteks
kebudayaan serta refleksivitas peneliti yang berkontribusi pada pengayaan
bacaan dan seruan untuk perubahan. Penggunaan jenis penelitian ini dirasa
tepat digunakan karena penelitian kualitatif menawarkan pemahaman detail
dan lengkap atas permasalahan yang diteliti (Creswell, 2014). Kedetilan dan
kelengkapan inilah yang ingin didalami dalam gambaran identitas sosial pada
aktivis kampanye Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa.
Pendalaman gambaran identitas sosial pada aktivis kampanye Bali
Tolak Reklamasi Teluk Benoa menggunakan pendekatan naratif. Pendekatan
naratif berangkat dari pengalaman langsung dari kehidupan nyata (Bruner,
1990 dalam Hiles & Čermák, 2008) untuk melihat penciptaan makna atas
peristiwa tersebut (Adler, et. al., 2017). Pendekatan ini digunakan untuk
menggabungkan beberapa narasi berupa fakta menjadi cerita yang utuh dan
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dikontekstualisasikan (Polkinghorne, 1988 dalam Hiles & Čermák, 2008).
Naratif memberi penekanan untuk mencermati pengalaman personal manusia
dalam peristiwa tertentu (Hiles & Čermák, 2008; Adler, et. al., 2017). Menurut
Hiles dan Čermák (2008) penggunaan pendekatan naratif bisa jadi sangat luas
karena merupakan pondasi dari pengorganisasian dan strukturisasi pengalaman
yang penting dalam memahami pikiran manusia.
Kemudian data yang diperoleh akan dianalisis dengan analisis tematik.
Metode ini bertujuan mencari tema yang muncul dan penting dalam
pengalaman (Fereday & Muir-Cochrane, 2006 dalam Willig, 2013). Analisis
tematik dikerjakan dalam fleksibilitas teoretis atau bebas dari teori maupun
epistemologi (Braun & Clarke, 2006 dalam Willig, 2013), tidak terikat pada
pendekatan penelitian tertentu, dan mengakomodasi induktif sekaligus
deduktif serta bisa pula mengakomodasi keduanya (Willig, 2013). Sehingga
tematik tepat untuk mengkomodasi berbagai macam temuan yang terjadi dalam
penelitian.
Metode ini terdiri dari enam langkah analisis. Keenam langkah tersebut
menurut Braun dan Clarke (2006) terdiri dari enam langkah. Langkah tersebut
terdiri dari membiasakan diri dengan data; membuat kode awal; mencari tema;
melihat kembali tema; definiskan dan menamakan tema; serta memproduksi
laporan. Keenam langkah ini mengantar penelitian pada jawaban atas
pertanyaan penelitian.
B. Fokus Penelitian
Penelitian meneliti identitas sosial yang dimiliki aktivis Bali Tolak
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Reklamasi Teluk Benoa. Penelitian melihat gambaran pemaknaan diri aktivis
berangkat dari pengalaman terlibat dalam Bali Tolak Reklamasi, juga hal-hal
sebelum dan sesudah keterlibatan dalam kelompok. Pengalaman terlibat dalam
kelompok tersebut diteliti sebagai pengalaman yang memberi gambaran
identitas sosial dalam kelompok. Pengalaman lainnya diteliti sebagai
pengalaman yang kemudian muncul dan mendapat pengaruh dari identitas
sosial. Hingga akhirnya penelitian meneliti pengalaman perubahan sosial
mengenai isu maupun lainnya yang sudah maupun akan terjadi dengan
identitas sosial yang telah terbentuk dalam kelompok gerakan sosial.
C. Informan Penelitian
Informan penelitian ini adalah aktivis Bali Tolak Reklamasi Teluk
Benoa. Aktivis yang dimaksud adalah individu dari berbagai latar belakang
yang berkontribusi dan bekerja aktif menggerakkan tindakan gerakan sosial
dalam bentuk apapun untuk mendukung penolakan rencana reklamasi Teluk
Benoa sebagai sebuah permasalahan sosial.
D. Metode Pengambilan Data
Penelitian dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif
dan pendekatan naratif untuk melihat pengalaman dalam peristiwa keterlibatan
dalam kelompok Bali Tolak Reklamasi. Data yang detail, lengkap, natural, dan
bukan data yang direduksi menjadi kode, rangkuman, serta kategori (Willig,
2008) terkait dengan makna pengalaman diambil dengan metode wawancara.
Wawancara dilakukan dengan cara semi-terstruktur menggunakan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
39

pertanyaan terbuka. Wawancara semi-terstruktur adalah wawancara dengan
panduan wawancara namun memberikan kelonggaran pada kemungkinan
pengembangan dialog untuk mengeksplorasi potensi produksi makna
(Brinkmann,

2013).

Fungsi

panduan

wawancara

digunakan

untuk

menggerakkan dan mendorong informan bercerita serta peran peneliti adalah
sebagai pemandu namun tidak mengarahkan secara spesifik (Willig, 2013).
Wawancara semi-terstruktur dilakukan agar informan penelitian dapat lebih
fleksibel dan tidak merasa berada dalam kontrol peneliti serta menghadirkan
suasana yang cair (Corbin & Morse, 2003, dalam Creswell, 2014).
Penggunaan pertanyaan terbuka perlu untuk mengantisipasi dan
memfasilitasi munculnya makna dan pengalaman baru yang tidak diduga
sebelumnya (Willig, 2008). Pertanyaan terbuka dapat membantu peneliti untuk
mendapat data yang naturalistik, mendapat detail dari fenomena riil, praktis
karena tidak membutuhkan suasana tertentu, dan malah memunculkan suasana
seperti keseharian (Wiggins & Potter, 2008).
E. Prosedur Pengambilan Data
1.

Peneliti memetakan aktivis yang berpotensi menjadi informan dalam
penelitian serta perannya dalam gerakan melalui pengamatan awal di
media sosial, pemberitaan media daring, dan pengamatan langsung.
Aktivis yang dipilih untuk menjadi informan adalah aktivis yang berperan
aktif dalam kegiatan Bali Tolak Reklamasi dengan latar belakang personal
yang berbeda.

2.

Peneliti dan calon informan mendiskusikan informed consent. Informed
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consent tersebut mencakup identitas peneliti, tujuan penelitian, metode
pengambilan data, metode penyimpanan data, kerahasiaan data, dan
kesediaan calon informan sebagai informan dan berpartisipasi dalam
penelitian. Peneliti juga menekankan hak kebebasan informan untuk
menjawab pertanyaan peneliti sebanyak atau sesedikit yang informan
kehendaki dan hak informan menghentikan proses pengambilan data jika
merasa tidak nyaman.
3.

Peneliti melakukan pengambilan data dengan informan pada waktu dan
tempat yang telah disepakati bersama. Peneliti melakukan pengambilan
data menggunakan pertanyaan terbuka dengan wawancara semiterstruktur. Wawancara semi terstruktur ini memungkinkan peneliti
mengubah urutan pertanyaan, menambahkan pertanyaan untuk penggalian
mendalam, dan mengurangi pertanyaan jika telah dijawab informan dalam
pertanyaan sebelumnya.

4.

Setelah proses pengambilan data selesai, peneliti membuat transkrip
wawancara dan melakukan analisis data pada transkrip wawancara.

5.

Terakhir, peneliti melakukan member checking pada informan. Member
checking adalah proses pemeriksaan data oleh informan agar menghindari
salah tafsir dari pemaknaan personal informan.
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F. Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode analisis tematik. Langkah-langkah dalam analisis tematik menurut
Braun dan Clarke (2006) adalah sebagai berikut:
1.

Membiasakan Diri dengan Data
Langkah pertama ini dilakukan dengan mentranskripsikan data. Data yang
sudah ditranskripsi kemudian dibaca dan dibaca ulang. Ide awal mungkin
muncul di sana.

2.

Membuat Kode Awal
Langkah ini bertujuan untuk mencari hal-hal yang menarik dan
dikumpulkan. Data yang menarik tersebut kemudian dibuat kode tertentu.

3.

Mencari Tema Yang Muncul
Setelah kode dibuat di langkah sebelumnya, kini kode dikelompokan
dalam tema yang potensial muncul.

4.

Melihat Kembali Tema
Langkah ini bertujuan untuk membuat tema yang lebih terstruktur. Tema
di langkah sebelumnya dilihat hubungan antar kode di dalamnya. Pada
langkah ini, gambaran peta tematik diperoleh.

5.

Definiskan dan Menamakan Tema
Langkah ini dilakukan dengan analisis berkelanjutan untuk menyaring
tema dan keseluruhan narasi yang diceritakan. Tema-tema sebelumnya
diperjelas namanya di langkah ini.
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6.

Memproduksi Laporan
Hasil penelitian muncul dari langkah terakhir ini. Langkah terakhir
dilakukan dengan menyeleksi contoh dari transkripsikan data yang terpilih
dan gamblang. Contoh tersebut kemudian dihubungkan kembali dengan
pertanyaan penelitian dan tinjauan pustaka.

G. Kredibilitas Penelitian
Memiliki data kredibel atau yang dapat dipercaya menjadi keharusan
dalam penelitian. Penelitian yang kredibel dapat membuat pembaca memahami
pengalaman yang diteliti setelah membaca penelitian tersebut (Guba &
Lincoln, 1991, dalam Cutcliffe & McKenna, 1999). Kredibilitas penelitian
dapat diupayakan dengan menghadirkan validitas (Patton, 1999) yang sahih,
sesuai logika berpikir, dan benar menurut data yang ada. Validitas dalam
penelitian kualitatif merupakan proses peninjauan pada akurasi penelitian dan
ketepatan penggunaan prosedur penelitian (Creswell, 2014).
Creswell (2014) menawarkan tiga langkah untuk membuat penelitian
memiliki validitas yaitu triangulate, member checking, dan external auditor.
Langkah yang diambil untuk mengupayakan kredibilitas penelitian ini adalah
member checking. Langkah member checking dilakukan dengan memeriksa
kesesuaian tema, deskripsi, atau bahkan hasil akhir penelitian pada informan
penelitian untuk melihat keakuratannya (Creswell, 2014). Langkah ini diambil
untuk mengantisipasi kesalahan analisis dari peneliti dan ketidaksesuaian
pemahaman dari pemaknaan personal informan.
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H. Pedoman Pengambilan Data
Pedoman pengambilan data ini terdiri dari 28 pertanyaan. Penggunaan
wawancara semi-tersturktur seperti yang sudah dijelaskan di bagian
sebelumnya, memungkinkan pedoman pengambilan data ini dipraktekan
dengan longgar untuk menyesuaikan dengan situasi.
Pertanyaan dalam pedoman pengambilan data ini adalah sebagai
berikut:
1.

Sejak kapan Anda terlibat dalam Bali Tolak Reklamasi?

2.

Bagaimana awalnya Anda terlibat dalam Bali Tolak Reklamasi?

3.

Bagaimana peran Anda dalam Bali Tolak Reklamasi? Kegiatan apa saja
yang Anda lakukan berkaitan dengan peran tersebut?

4.

Mengapa Anda sebagai pribadi menolak reklamasi Teluk Benoa?

5.

Mengapa Anda berjuang untuk menolak dengan bergabung dengan Bali
Tolak Reklamasi hingga sekarang?

6.

Bagaimana dinamika perjuangan Anda dari awal, tengah, hingga hari ini
dalam Bali Tolak Reklamasi? Mengapa demikian?

7.

Apakah ada komitmen yang dibangun di dalam Bali Tolak Reklamasi?
Bagaimana komitmen pribadi Anda terhadap Bali Tolak Reklamasi?

8.

Siapa dan dari mana saja yang terlibat dalam Bali Tolak Reklamasi?

9.

Banyak perbedaan latar belakang dari aktivis; bagaimana akhirnya
bersatu? Bagaimana hubungan Anda dengan individu dengan latar
belakang berbeda ini?

10. Bagaimana pembagian dan pembedaan peran dalam hidup sehari-hari
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dengan peran Anda dalam Bali Tolak Reklamasi?
11. Bagaimana Anda makna peran Anda dalam Bali Tolak Reklamasi?
12. Apa pikiran dan perilaku Anda yang baru ada setelah bergabung dalam
Bali Tolak Reklamasi dan tidak pernah ada sebelumnya? Bagaimana
perbedaan itu bisa terjadi?
13. Kenapa tidak bergerak sporadis dan memilih menjadi kelompok? Apa
pentingnya menjadi kelompok?
14. Bagaimana pandangan Anda mengenai penolak reklamasi yang tidak
terlibat dalam kelompok, mengenai yang tidak menolak reklamasi,
mengenai yang mendukung reklamasi?
15. Bagaimana pengalaman Anda dengan kelompok lain tersebut?
16. Bagaimana makna Bali Tolak Reklamasi dalam hidup Anda?
17. Bagaimana pengaruh sejarah intervensi dan resistensi (masuknya Belanda,
perang puputan, investasi pasca-reformasi, bom Bali) pada Bali Tolak
Reklamasi? #Puputan dan peringatan 100 Tahun Puputan Badung pernah
menjadi aksi, bagaimana pengaruh sejarah Perang Puputan?
18. Apa tujuan akhir dari Bali Tolak Reklamasi?
19. Bagaimana itu bisa menjadi tujuan bersama?
20. Apa saja yang sudah dilakukan dan akhirnya dihasilkan Bali Tolak
Reklamasi? Mengapa memilih strategi demikian?
21. Bagaimana cara pengumpulan logistik (dana, spanduk, baliho, bendera,
konsumsi pawai budaya, dll) dalam Bali Tolak Reklamasi?
22. Rencana reklamasi pernah dibatalkan oleh Kementerian Lingkungan
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Hidup dan Kehutanan dengan alasan adanya penolakan dari masyarakat.
Bagaimana pandangan Anda mengenai hal ini?
23. Menurut pengamatan Anda, apakah ada perbedaan di sebelum dan sesudah
gerakan? Apa saja dan bagaimana itu terjadi?
24. Bali Tolak Reklamasi memiliki anggota yang besar dan militan. Setelah
tujuan akhir dicapai, bagaimana rencana selanjutnya?
25. Apa kekuatan dan kelemahan dari Bali Tolak Reklamasi?
26. Bagaimana saran Anda untuk gerakan lainnya yang sedang berjuang dan
yang nanti akan ada?
I. Refleksivitas Peneliti
Refleksivitas peneliti merupakan pengakuan mengenai pengaruh
peneliti terhadap proses penelitian (Willig, 2013). Refleksivitas peneliti dalam
penelitian kualitatif penting karena dapat melihat hal-hal yang berpengaruh
pada penelitian dan temuannya. Refleksi dalam penelitian dapat dilakukan di
awal untuk melihat latar belakang peneliti yang mungkin mempengaruhi
pengumpulan dan analisis data; serta dilakukan pada proses dan akhir
penelitian untuk melihat kemungkinan pengaruh proses penelitian pada cara
pikir peneliti terhadap penelitian. Refleksivitas peneliti penting untuk ditulis
dengan jelas, jujur, dan informatif.
Sebagai seorang yang selalu dalam proses pencarian, peneliti
menemukan bahwa hidup selalu lekat dengan beragam masalah yang
mengakibatkan konflik. Masalah dan konflik ini sering kali ditemukan dalam
isu lingkungan hidup, isu intoleransi, isu-isu pembangunan, isu pelanggaran
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HAM, dan lain-lain. Masalah dan konflik sosial tersebut lalu memicu adanya
usaha-usaha mewujudkan perubahan sosial yang berpihak pada kemaslahatan
bersama; termasuk dengan melakukan gerakan sosial.
Temuan-temuan ini membuat peneliti memiliki minat berkontribusi
atau paling tidak mempelajari gerakan (untuk mewujudkan perubahan) sosial.
Melihat lebih dekat menjadi langkah awal yang diambil untuk mempelajari
gerakan sosial. Usaha tersebut menjadi nyata dengan tawaran bekerja magang
pada lembaga swadaya masyarakat yang terlibat dalam gerakan sosial Bali
Tolak Reklamasi. Peneliti mengalami langsung pengalaman terlibat langsung
dalam gerakan sosial walau hanya dalam waktu yang terbatas.
Gerakan sosial Bali Tolak Reklamasi sendiri bukan barang baru untuk
peneliti. Peneliti mengamati dari jauh melalui media sosial sejak awal
kemunculan gerakan sosial ini. Peneliti juga berinteraksi langsung dengan
beberapa aktivis gerakan sosial tersebut di Yogyakarta maupun di Bali.
Meneliti Bali Tolak Reklamasi diharapkan menjadi mencoba
memberikan kontribusi kecil dalam merekam jejak sejarah yang terjadi hari ini.
Gerakan Bali Tolak Reklamasi dipilih karena daya masif dan konsistensinya
yang menghasilkan dampak dari gerakan merupakan pertimbangan utamanya.
Perlu diakui, simpati, pengalaman langsung, dan keberpihakan peneliti bisa
sedikit banyak memberi pengaruh pada hasil penelitian ini. Walau posisi
peneliti sebagai outsider yang berasal dari Yogyakarta bisa juga memberi
ruang untuk mempertanyakan dan melihat dari sudut pandang yang unik.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian
1.

Persiapan dan Perizinan
Persiapan penelitian ini dimulai pada akhir Februari 2018 dengan
membuka jaringan ke dalam gerakan Bali Tolak Reklamasi melalui
perkenalan dengan salah satu aktivis yang menjadi pembicara mengenai
gerakan di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta. Ketika dihubungi
pada awal Oktober 2018, aktivis tersebut menyatakan bahwa tidak dapat
membantu. Belakangan diketahui bahwa aktivis tersebut tidak terlalu aktif
lagi dan tidak tergabung dalam organisasi gerakan.
Usaha dimulai kembali pada pertengahan Oktober 2018. Peneliti
mencoba mengirimkan permohonan resmi izin penelitian pada organisasi
gerakan yaitu “Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa”. Tiga
bulan kemudian pada pertengahan Januari 2019, izin diberikan dengan
syarat bekerja magang pada lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang
berfokus pada advokasi isu lingkungan dan bekerja bersama gerakan.
Pada akhir Februari 2019, peneliti memulai proses kerja magang.
Melalui proses kerja magang ini, peneliti berkesempatan mengenal
kelompok dan gerakan secara lebih dekat, mengikuti diskusi dan rapat,
turut dalam tindakan advokasi, terlibat Aksi Parade Budaya, serta
berkenalan dan membangun hubungan dengan aktivis-aktivis di dalamnya.
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Proses kerja magang ini sekaligus menjadi proses pendekatan untuk
rapport karena kebanyakan aktivis yang ditemui berpotensi untuk
berpartisipasi dalam penelitian.
Proses pelaksanaan wawancara pengambilan data awalnya tidak
dapat segera dimulai karena alasan teknis. Direktur LSM tempat peneliti
bekerja magang yang menjadi penanggung jawab hubungan antara peneliti
dengan gerakan beberapa kali melakukan pekerjaan yang tidak dapat
ditinggalkan dan sekali melakukan perjalanan dinas ke luar pulau. Direktur
tersebut juga mensyaratkan peneliti melakukan wawancara pengambilan
data pada salah satu aktivis terlebih dahulu untuk mendapat saran namanama aktivis lain yang dapat dilibatkan dalam penelitian.
2.

Pelaksanaan
Pelaksanaan wawancara pengambilan data dimulai ketika peneliti
dipertemukan dengan salah satu aktivis yang sebelumnya disyaratkan
direktur LSM tempat peneliti bekerja magang. Aktivis yang menjadi
informan pertama tersebut kemudian memberikan rekomendasi calon
informan lain. Setelah itu, proses wawancara pengambilan data pada
aktivis lain dapat dilakukan.
Pelaksanaan wawancara pengambilan data dilakukan dengan semispontan karena bertepatan dengan aktivitas-aktivitas gerakan yang
dilakukan secara intens setelah proses wawancara pengambilan data
aktivis pertama. Walau demikian, peneliti dan aktivis-aktivis telah saling
mengenal sebelumnya. Selain itu, aktivis-aktivis telah mengetahui bahwa
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peneliti sedang bekerja magang sambil melakukan penelitian.
Tempat dan waktu wawancara pengambilan data yang dilakukan
adalah berikut ini:
Tabel 1. Pelaksanaan pengambilan data
No
Alias
Lokasi
1

2

3

4

5

Hari,
Waktu Keterangan
Tanggal
Putu
Kantor Firma
Kamis,
14.30
Wawancara
Hukum, Kesiman 4 April
pertama
2019
Made
Rumah Kolektif
Kamis,
19.00
Wawancara
Punk,
4 April
pertama
Sumerta Kelod
2019
Nyoman Gerai Pakaian,
Jumat,
12.15
Wawancara
Dauh Puri Kauh
5 April
pertama
2019
Ketut
Kantor LSM,
Jumat,
13.15
Wawancara
Sumerta Kelod
5 April
pertama
2019
Wayan
Kantor LSM,
Sabtu,
20.15
Wawancara
Sumerta Kelod
6 April
pertama
2019
Rumah Indekos
Minggu, 09.40
Wawancara
Informan,
7 April
kedua
Tonja
2019
Setelah data diperoleh dan analisis dilakukan, hasil penelitian dan

analisis data ditunjukan kepada informan. Hal tersebut dilakukan agar
informan melakukan pengecekan kembali. Proses yang disebut member
checking ini bertujuan untuk mengantisipasi kesalahan analisis penelitian
dan ketidaksesuaian pemahaman dari pemaknaan informan. Pelaksanaan
dan hasil dari member checking adalah sebagai berikut ini:
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Tabel 2. Pelaksanaan dan hasil member checking
No
Alias
Penyerahan
Persetujuan
Komentar
hasil
1
Putu
Rabu, 30
Rabu, 30
Sudah cukup baik.
Oktober 2019
Oktober 2019 Meminta beberapa
koreksi penulisan
dan data diri.
2
Made
Selasa, 29
20 November Oke kok.
Oktober 2019
2019
3
Nyoman Jumat, 1
7 November
Tidak ada yang
November 2019 2019
ditanyakan,
dilanjut saja.
4
Ketut
Selasa, 29
7 November
Gas aja.
Oktober 2019
2019
5
Wayan
Rabu, 30
20 November Sudah cocok.
Oktober 2019
2019
B. Informan Penelitian
1. Demografi Informan
Tabel 3. Demografi informan
No Keterangan Putu
1
Usia
43 th
2
Jenis
LakiKelamin
laki
3
Pendidikan
S1
terakhir
4
Pekerjaan
Wiraswasta
5
Suku
Bali

2.

Made
29 th
Lakilaki
S2

Nyoman
35 th
Laki-laki

Ketut
39 th
Laki-laki

SMA

SMA

Wayan
39 th
Lakilaki
SMA

Staf
LSM
JawaMinang

Desainer

Sutradara

Teknisi

Bali

Batak

Bali

Latar Belakang Informan
Konteks individu dalam menyatakan pernyataan memberi
pengaruh dalam pernyataan individu. Konteks ini dapat dilihat dari dua
hal. Pertama adalah situasi terjadinya wawancara dengan peneliti. Hal
yang kedua adalah latar belakang informan.
Sebagai gambaran umum mengenai situasi, wawancara pada
semua informan ini dilakukan saat kelompok kembali bergerak setelah
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mengambil “rehat sejenak”. “Rehat” dilakukan setelah Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan analisis mengenai dampak
lingkungan gagal memenuhi syarat sampai masa berlaku izin lokasi
reklamasi habis pada Agustus 2018 yang dianggap sebagai “kemenangan
pertama”. Gerakan dimulai lagi setelah Kementrian Kelautan dan
Perikanan menerbitkan izin lokasi yang baru namun sekaligus lama secara
mengejutkan dan mencurigakan pada November 2018. Aksi Parade
Budaya gerakan pada beberapa hari sebelum wawancara, merupakan Aksi
Parade Budaya gerakan pertama setelah yang terakhir 25 Agustus 2018.
Cerita yang dinyatakan semua informan berangkat dari daftar pertanyaan
semi-terstruktur dari peneliti. Semua informan menyatakan banyak hal
mengenai kelompok dan gerakan yang diikuti. Pernyataan terbentang dari
sejarah, kondisi terkini, hingga harapan untuk kelompok di masa depan;
dari pengalaman pribadi informan, pengalaman dalam kelompok, hingga
pengalaman berhubungan dengan kelompok lain; dari pikiran, perasaan,
hingga perilaku; dan lain sebagainya.
Sedangkan, berikut ini adalah latar belakang tiap informan sebagai
konteks. Latar belakang ini diperoleh dari beragam sumber seperti dalam
wawancara itu sendiri, rapport sebelum dan sesudah wawancara, maupun
amatan selama kerja magang.
a) Informan Putu (43 tahun)
Informan pertama merupakan Koordinator “Forum Rakyat
Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa”, organisasi yang menjadi induk
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kelompok dan gerakan. Informan tercatat juga pernah menjadi dewan
daerah (jabatan semacam penasihat) dan sekarang menjadi dewan
nasional di LSM yang mengadvokasi isu lingkungan, termasuk isu
rencana reklamasi Teluk Benoa. Informan yang berusia 43 tahun ini
bekerja sebagai advokat dan sedang merampungkan studi strata dua.
Dalam pengamatan peneliti, informan juga merupakan narasumber
utama dalam hampir setiap penelitian dan pemberitaan media
mengenai Bali Tolak Reklamasi. Hal ini juga ditegaskan dalam
pengamatan peneliti pada Aksi Parade Budaya gerakan yang
berlangsung saat penelitian. Sebelum wawancara dilaksanakan,
peneliti dan informan sudah bertemu dua kali yaitu dalam rapat
internal LSM dan Aksi Parade Budaya gerakan.
b) Informan Made (29 tahun)
Informan kedua merupakan salah satu orang yang bekerja pada
di LSM yang mengadvokasi isu lingkungan, termasuk isu rencana
reklamasi Teluk Benoa. Dalam keorganisasian kelompok dan
gerakan, informan tergabung dalam Divisi Mobilisasi Massa. Di
samping itu, informan juga seorang pemain band dengan aliran punk
yang sudah melanglang buana ke beberapa negara di Asia. Informan
aktif dalam kolektif punk di Denpasar yang terlibat dalam gerakan.
Dalam penelitian terdahulu mengenai Bali Tolak Reklamasi yang
tercatat, informan juga beberapa kali menjadi narasumber. Informan
berusia 29 tahun ini telah menyelesaikan studi strata duanya. Sebelum
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wawancara dilaksanakan, peneliti dan informan sudah bertemu
hampir setiap hari karena lokasi kerja magang peneliti adalah tempat
kerja informan.
c) Informan Nyoman (35 tahun)
Informan ketiga merupakan bagian dari Divisi Populer dalam
keorganisasian kelompok dan gerakan. Selain menjadi pemain band
dengan aliran punk dan desainer untuk merek dagang pakaian
kenamaan asal Bali, informan juga aktif dalam aktivisme lain seperti
dalam beach clean-up, animal rescue, dan pengelolaan limbah plastik.
Informan berusia 35 tahun ini dulunya tidak melanjutkan studi strata
satunya untuk hidup di jalan street-punk. Sebelum wawancara
dilaksanakan, peneliti dan informan sudah bertemu empat kali:
pertemuan pertama di tahun 2015 saat peneliti melakukan kegiatan
kemahasiswaan di Bali dan kedua saat informan mengisi pertunjukan
band di Yogya serta dua pertemuan lainnya saat persiapan dan
pelaksanaan Aksi Parade Budaya gerakan.
d) Informan Ketut (39 tahun)
Informan keempat aktif walau bukan bagian dari dalam
keorganisasian gerakan. Informan merupakan sutradara film dengan
karya yang telah mendapatkan apresiasi dari kalangan internasional.
Dengan demikian, informan sering berkontribusi terhadap Bali Tolak
Reklamasi melalui film dan video yang dibuat. Informan berusia 39
tahun ini tidak melanjutkan studi strata satunya. Walau demikian,
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dengan reputasi karyanya, informan berulang kali memberikan
lokakarya mengenai perfilman di beberapa perguruan tinggi
mancanegara. Sebelum wawancara dilaksanakan, peneliti dan
informan sudah bertemu sekitar lima kali: satu pertemuan pada Aksi
Parade Budaya dan empat lainnya saat persiapan maupun
pengambilan gambar untuk film dokumenter yang dibuat informan.
e) Informan Wayan (39 tahun)
Informan kelima merupakan bagian dari basis masyarakat adat
dalam kelompok gerakan. Kesehariannya, informan bekerja sebagai
teknisi dan ahli reparasi komputer. Informan berusia 39 tahun yang
sekarang sudah berkeluarga ini dulunya tidak melanjutkan
pendidikannya setelah menamatkan SMA untuk hidup di jalan streetpunk. Sebelum wawancara dilaksanakan, peneliti dan informan sudah
bertemu enam kali: satu kali saat informan mereparasi komputer
kantor tempat peneliti melaksanakan kerja magang; dua kali saat rapat
internal gerakan; dan tiga pertemuan lainnya saat persiapan dan
pelaksanaan Aksi Parade Budaya.
C. Analisis Data
Pernyataan-pernyataan para informan dianalisis menggunakan analisis
tematik. Analisis tematik bertujuan mencari tema yang muncul dan menjadi
penting (Fereday & Muir-Cochrane, 2006 dalam Willig, 2013). Metode
analisis ini terdiri dari enam langkah yaitu Membiasakan Diri dengan Data,
Membuat Kode Awal, Mencari Tema Yang Muncul, Melihat Kembali Tema,
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Definiskan dan Menamakan Tema, dan Memproduksi Laporan.
Bagian ini – dan bagian Pembahasan di bagian berikutnya – merupakan
bagian dari langkah Memproduksi Laporan yang merupakan langkah paripurna
dari langkah-langkah sebelumnya. Jejak dari langkah sebelumnya yang
berbentuk kode dan tema dapat dilihat dalam bagian lampiran. Tema akan
dijelaskan dengan menyertakan beberapa pernyataan informan yang signifikan
dan dipilih sebagai bukti.
Seperti yang telah jelaskan, pengalaman dan identitas sosial saling
berhubungan. Pengalaman terlibat dalam kelompok membentuk identitas
sosial. Di sisi lain, bentuk identitas tersebut kemudian juga mempengaruhi
pengalaman terlibat dalam kelompok. Hasil analisis data akan dipaparkan
secara nomotetik sebagai kesetiaan pendekatan naratif pada kesamaan
pengalaman dalam peristiwa keterlibatan dalam kelompok Bali Tolak
Reklamasi.
1. Periode Sebelum Keterlibatan
Tidak seperti identitas sosial suku, agama, ras, dan kebangsaan
yang sering kali diterima sejak lahir; keterlibatan dalam kelompok
merupakan hal yang dibentuk. Bentuk ini pertama-tama dibangun dalam
dan dari alasan masing-masing individu untuk mendukung isu dalam
gerakan. Kemudian ketika telah mendukung, individu dihadapkan dengan
pilihan untuk terlibat dalam kelompok. Dukungan terhadap gerakan
merupakan hal pertama yang perlu dicermati. Dukungan ini berisi alasanalasan menolak rencana reklamasi Teluk Benoa yang sifatnya umum.
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Penolakan dengan alasan-alasan dari sudut pandang kajian
lingkungan hidup merupakan salah satu alasan pertama yang dipikirkan
para informan. Pemikiran dengan alasan lingkungan hidup ini membentuk
identitas pejuang lingkungan dalam identitas kelompok. Alasan ini
berdasar fakta keberadaan hutan bakau di Teluk Benoa, status Teluk Benoa
sebagai kawasan konservasi, dan pengalaman dari reklamasi Pulau
Serangan di masa lalu.
“Kenapa menolak rencana reklamasi Teluk Benoa?”
”Kita udah punya, ini bakau, udah punya bakau yang waktu ini
kan aslinya udah melanggar waktu di, di, di tol itu. Nggak sesuai
sama gambar ininya. Itu kan malah babat habis itu. Udah punya
bakau, itu aja cukup … Terus tambah deforestisasi, itu yang
tambah bikin aku nggak suka kalau atas nama lingkungan ya.
Nggak mesti diurug, nggak mesti diapa-apain, cukup tanam bakau
di pinggirnya itu udah selamat” (Nyoman, 190-193, 195-197).
“Kenapa menolak rencana reklamasi Teluk Benoa?”
“Itu juga kawasan konservasi sekarang jadi kawasan penyangga
guna. Nah sebenarnya kan kawasan konservasi nggak bisa di,
direklamasi” (Ketut, 45-47).
“Kalau pasang surutnya keterlibatan Bli, ada nggak?”
“Itu kawasan konservasi. Kalau konservasi kan berarti sudah
dihitung-hitung. Kan nggak, nggak bisa asal main nguruk aja
mereka” (Ketut, 165-167).
“Alasan pribadi untuk menolak reklamasi Teluk Benoa ini
sebenarnya apa sih, Bli?”
“Dulu setelah reklamasi Serangan itu, terjadi abrasi besar-besaran,
sampai pantai kita di Candidasa di Karangasem juga kena abrasi.
Kalau itu terjadi lagi, ya tambah rusak lagi” (Wayan, 41-43).
Semua informan hidup di Bali dengan kehidupan masih sangat
lekat dengan budaya dan adat tradisi. Hal tersebut membuat alasan
kebudayaan lokal dalam menolak rencana reklamasi Teluk Benoa menjadi
salah satu alasan yang terpikirkan. Muncul kekhawatiran bahwa rencana
reklamasi Teluk Benoa akan memperburuk, mengikis, dan akhirnya

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
57

menghilangkan kebudayaan di Bali. Selain itu, rencana reklamasi yang
berada di kawasan suci juga menjadi alasan menolak. Pemikiranpemikiran dengan alasan ini membuat identitas sosial memiliki corak
pejuang kebudayaan.
“Kenapa mau menolak dan mau berjuang menolak?”
“Contoh, misalnya mereka dulu, mereka dulu bisa membikin
layang-layang, membikin ogoh-ogoh. Tapi karena itu sudah tidak
popular lagi, tidak terkenal lagi, akhirnya mereka melakukan
pekerjaan lain dan budaya di Bali ini semakin lama semakin
terkikis dan akan habis, gitu lho. Kalau misalnya kayak gini,
contoh paling, paling menarik adalah Bali itu punya banjar, dia
sangat united. Setiap melakukan apapun di banjar itu mereka
harus ramai-ramai. Nah kalau misalnya reklamasi ini terjadi, kan
akan ada pembangunan-pembangunan lagi hotel yang lebih besar,
mungkin akan ada reklamasi yang lain lagi. Dan aku yakin
budaya Balinya itu hilang, akan terkikis sama sekali. Jadi seperti
ini patut dipertahankan” (Ketut, 107-117).
“Alasan pribadi untuk menolak reklamasi Teluk Benoa ini
sebenarnya apa sih Bli?”
“Di Bali itu sangat disucikan ya. Laut sangat penting untuk acaraacara adat, agama, keagamaan. Kawasan suci, apa lagi itu sudah
ditetapkan jadi kawasan suci kan. Jadinya ya harus kita bela”
(Wayan, 44-46).
“Kenapa menjaga alam Bali ini bisa membuat Bli lebih
bergairah?”
“Kan kita orang Bali itu sangat menyucikan laut, menyucikan
laut. Kalau itu mau diurug dan itu merusak alam, kenapa tidak
kita lawan? Sama dengan orang yang mau kencing di tempat suci
kita, di sanggah kita. Masak kita biarkan dia, kalau kita tidak
lawan dia” (Wayan, 245-248).
Terakhir, alasan sosial menyeruak. Alasan sosial yang dipikirkan
informan, menambah corak identitas sosial dengan corak – yang menurut
bahasa kekinian disebut – social justice warrior. Alasan ini merupakan
alasan dengan percabangan paling banyak dibanding dua alasan
sebelumnya. Misalnya yang paling banyak, para informan menganggap
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rencana reklamasi tidak dibutuhkan, serta tidak memberi keuntungan dan
manfaat untuk masyarakat Bali.
“Sebagai seorang pribadi, mengapa menolak reklamasi Teluk
Benoa?”
“Tidak ada untungnya, …, bahkan secara ekonomi juga tidak,
tidak, tidak menguntungkan, pariwisata Bali juga tidak, tidak,
tidak diuntungkan. Jadi hampir dari semua aspek tidak ada yang
diuntungkan dari reklamasi ini” (Putu, 96-100).
“Kita merasa ini nggak dibutuhin oleh Bali” (Made, 26-27).
“Kalau mereka membangun hotel, villa, condotel, apartment, buat
apa lagi? Kan sudah ada Nusa Dua, sudah ada Kuta. Kamar udah
banyak, nggak kosong juga. Apakah kurang? Toh masih banyak
juga tanah-tanah yang masih bisa dibangun karena Bali itu bukan
hanya Denpasar Selatan aja” (Ketut, 31-35).
Selain dianggap tidak dibutuhkan dan tidak memberi keuntungan
masyarakat Bali, rencana reklamasi Teluk Benoa juga ditolak para
informan karena hanya menguntungkan segelintir pihak saja.
“Sebagai seorang pribadi, kenapa menolak reklamasi Teluk
Benoa?”
“Persekutuan kekuasaan penguasa dan pengusaha yang, yang, ini
persekutuan modal dengan penguasa untuk menguasai hajat hidup
orang banyak” (Putu, 107-109).
“Secara ekonomi juga gitu-gitu aja. Paling hanya untuk
keuntungan segelintir pihak” (Made, 36-37).
“Invetor dengan sedemikian dia ngeluarin uang, masak iya dia
nggak pakai saudaranya dulu. Masak iya dia nggak prioritaskan
mereka yang pernah menolong mereka dulu untuk bisa goal-in
itu. Anggap lah, siapapun itu. Pasti itu lebih dulu kan. Nggak
mungkin yang kecil-kecil yang dari kecil itu bakal dikasih, oh
kamu boleh. Yakin yang lebih prioritas, yang bantu dia nge-goalin itu. Pasti kan. Nah itu yang utama” (Nyoman, 302-307).
Keuntungan segelintir pihak ini akan memunculkan masalah. Para
informan melihat potensi terjadinya ketidakadilan sosial pada pelaku
usaha kecil yang akan hilang dan mati.
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“Alasan pribadi untuk menolak reklamasi Teluk Benoa, apa,
Bli?”
“Daya jualnya di Sanur sama di Kuta udah kemakan dia langsung,
dimakan sama dia lagi habis. Padahal begini, dia bakal, sudah jadi
rahasia umum lah, dia bakal bikin hotel, villa, dan segala macam
gitulah” (Nyoman, 124-127).
“Berapa yang bakal mati di Sanur, nggak usah yang punya ruko
deh, yang pinggir jalan biasa aja deh, yang jualan lumpia biasa
deh. Masak iya dia dengan, dengan kawasan seprivat gitu dia bisa
datang, ongkang-ongkang kaki jualan lumpia. Aku yakin nggak
bisa. Apa lagi kalau udah berhubungan sama investor, aku yakin
nggak. Itu pasti bakal clear, se-clear-clearnya deh. Nggak bakal
orang jualan lumpia kayak yang biasanya di Sanur itu nggak
bakalan ada, di Kuta, nggak bakalan ada. Tukang pijat kayak di
Kuta nggak bakal ada” (Nyoman, 268-274).
“Nah lagi anak kecil-kecil itu lho, yang jualan manik-manik itu,
nggak bakalan bisa masuk. Itu remeh temeh memang, kesannya
remeh temeh, cuma kan, pikir deh, dia udah dari kecil lho, jualan
kayak begitu, jualan sate. Kayak gitu dari kecil. Memang nggak
seberapa tapi dia bisa nguliahin anaknya, dia bisa sampai bikin
sukses anaknya lah, bilang. Itu begitu jadi, mati itu. Nggak cuma
satu orang, itu banyak banget. Digabung, lebih kali, 500.000,
kalau dihitung semua satu keluarga ya, yang bakal mati. Lahan
kerjanya mereka hilang, itu yang skala kecil. Terus hotel-hotelnya
di sana gimana, di Sanur. Hotel-hotel di Kuta gimana. Yang kerja
di sana, orang lokal-lokal terus lari ke mana” (Nyoman, 289-298).
Ditambah lagi, proses perizinan dan alasan pemerintah terhadap rencana
reklamasi Teluk Benoa dianggap para informan penuh manipulasi yang
janggal karena pemaksaan dan serta pembohongan publik.
“Alasan pribadi untuk menolak reklamasi Teluk Benoa, apa,
Bli?”
“Memfasilitasi modal kemudian bagaimana manuver perizinan
untuk memfasilitasi keinginan modal, kepentingan pemodal. …
Praktik-praktik manipulasi kekuasaan, atau pemaksaanpemaksaan, memfasilitasiasi kepentingan pemodal” (Putu, 110111, 119-120).
“Awal soalnya, dari awal Mangku Pastika yang dia bilang nggak
tahu-menahu soal yang SK yang pertama itu, dia bilang tidak
nggak tahu-menahu, nggak tanda tangan, udah bohong, kan bocor
itu, dari bohong itu udah. Intinya gini aja, kalau itu baik untuk
masyarakat Bali yang seperti yang mereka bilang, ngapain sih,
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harus ada bohong di awal. Padahal kalau memang sesuai yang dia
bilang ini baik, baik untuk kepentingan rakyat Bali, ya bilang aja,
oh iya ada SK, untuk gubernur waktu itu. Tapi kan nyatanyatanya dia bohong. Terus dia bilang akan cabut, dicabut dengan
SK berikutnya, tapi juga ada embel-embelnya. Terus dia bilang
kalau memang, apa namanya, studi kelayakan yang bilang tidak
layak, ya langsung cabut, tapi nyatanya ya nggak juga. Jadi kan
terus jadi tanda tanya terus itu waktu MP, waktu masih menjabat
Si MP itu, tanda tanya terus, apa sih ini orang. Jadi yang kita baca
adalah dia kekeh, yang kita baca ya dia kekeh dengan reklamasi
Teluk Benoa dengan kasih jalan investor ini, TWBI ini untuk
mereklamasi Teluk Benoa dengan segala macam cara” (Nyoman,
141-155).
“Munculah Perpres No. 51/Th. 2014. Kawasan konservasi itu
dicabut menjadi kawasan penyangga guna untuk dibangun
reklamasi yang untuk PT. TWBI itu. Kenapa nggak semuanya aja
dicabut” (Ketut, 48-55).
Alasan-alasan di atas membuat individu mendukung gerakan dan
memunculkan bentuk identitas sosial pejuang lingkungan, pejuang
budaya, serta pejuang sosial. Selanjutnya terdapat alasan-alasan lain
dengan corak yang lebih personal. Alasan personal inilah yang membuat
individu kemudian memilih untuk mendukung gerakan dengan cara yang
lebih jauh yaitu terlibat dalam kelompok. Setidaknya terdapat empat
alasan yang muncul. Keberagaman latar belakang pengalaman informan
membuat alasan yang muncul menjadi beragam pula.
Faktor peran sosial yang dimiliki merupakan alasan pertama.
Sebelum terlibat dengan kelompok, informan memiliki pengalaman lain
terkait dengan peran sosial ini. Alasan ini ditemukan pada empat informan
dengan keragamannya masing-masing. Peran dalam LSM yang
mengadvokasi isu lingkungan, membuat para informan melanjutkan peran
dalam advokasi yang dilakukan kelompok.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
61

“Sejak kapan terlibat dalam kelompok Bali Tolak
Reklamasi?”
“Karena kan memang terlibat di aliansi. Di WALHI waktu itu
saya juga masih dewan daerah, dewan daerah WALHI Bali. 2011.
Ya saya masih dewan daerah WALHI Bali dan kita memang
sangat aktif mengadvokasi lingkungan hidup kan” (Putu, 18-21).
“Kenapa Bli menolak dan akhirnya berjuang untuk
menolak?”
“Sebelum isu ini juga udah ikut sama WALHI. Ikut berjuang,
berkampanye, penyelamatan mangrove, terus mengkritisi
pembangunan jalan tol” (Made, 44-46).
Aktif dalam aktivisme, kampanye sosial, dan kegiatan lingkungan hidup
sebelum gerakan membuat Nyoman dan Ketut terlibat dalam kelompok.
“Sejak kapan sih, Bli ikut di gerakan Bali Tolak Reklamasi
ini?”
“Awalnya kan sama KEKAL, sama teman-teman, dari Gendo sih
awalnya. Terus kalau nggak salah itu tahun 2013 kan Bullhead
pernah buat launching album. Launching album sebenarnya, tapi
kita kemas waktu itu sosial lingkungan hidup. Jadi kampanye
sosial lingkungan hidup di Pantai Mertasari. Walhi aku ajak
waktu itu. Banyak sih, banyak ini semua aku ajak, ada Eco-Bali,
ada, ya bagian sampahnya aku ajak Eco-Bali. Terus yang bagian
di konser ke animal walfare waktu itu BAWA, oh iya BAWA.
Untuk isu yang lebih global lagi, Walhi yang aku ajak, ada
Gendo, ada Moko. Udah ada omong-omongan waktu itu, cuma
masih sekilas-sekilas aja” (Nyoman 7-15).
“Dulu, dulu itu saya ikut waktu di BIP-nya. Sebelum itu malahan.
Habis itu baru ikut isu reklamasi. Habis itu ada, apa yang mereka
bentuk, ForBALI kan. Pada saat terbentuknya ForBALI itulah,
saya mulai aktif” (Ketut, 5-7).
“Saya kan juga senang ikut di lingkungan, terus, bisa dianggap
aktivis lah. Jadi awalnya ikut itu karena melihat adanya
ketidakseimbangan antara rakyat dan investor. Gitulah, mulailah
saya berkecimpung” (Ketut, 11-13).
Latar belakang kehidupan personal menjadi alasan terlibat dalam
kelompok yang kedua. Beragam latar belakang pengalaman informan
mempengaruhi pilihan untuk terlibat dalam kelompok. Latar belakang
sebagai seorang punk dengan nilai perlawanannya, misalnya, menjadi
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alasan terlibat. Bagi Made dan Nyoman, nilai-nilai dan semangat punk
menemukan tempat manifestasinya dalam perjuangan kelompok.
“Kenapa sebagai pribadi menolak reklamasi Teluk Benoa?”
“Karena punk sudah membuat saya terus belajar, punya perspektif
yang beda dalam melihat segala sesuatu dan mendorong untuk
berani menyikapi” (Made, 21-23).
“Kenapa menolak dan akhirnya berjuang untuk menolak?”
“Karena tadi itu, didorong untuk berani bersikap. Gara-gara punkpunk-an” (Made, 43-44).
“Kenapa menolak dan akhirnya mau untuk bergabung
dengan gerakan penolakan ini?”
“Aku ngeband, aku pernah ke street, aku pernah mohawk segala
macam. Cuma aku pikir gini, kayaknya ini ide bagus untuk
berhadapan langsung dengan musuh yang selama ini kita koarkoar cuma di atas panggung” (Nyoman, 378-381).
“Dulu kan cuma dari panggung ke panggung tapi nggak jadi apa.
Jadi sudah saatnya kita mempertanggungjawabkan apa yang
pernah kita omongin di atas panggung, apa yang kita nyanyikan
di atas panggung (Nyoman, 388-390).
Latar belakang kehidupan personal ini tidak terbatas pada latar belakang
masa kini. Latar belakang kehidupan personal bisa mundur jauh ke masa
lalu bahkan masa kecil. Misalnya Nyoman yang memiliki pengalaman
buruk masa kecil dengan pemerintah yang memengaruhi pandangannya.
“Kenapa alasan keadilan-sosial? Maksudnya kan, Bli nggak
bekerja di industri pariwisata di Sanur atau Kuta.”
“Aku punya, punya histori buruk dengan pemerintah. Aku punya
histori buruk dari kecil sama aparat. Walaupun aku anak kolong,
istilahnya. Aku kan waktu zaman Orba punya rumah di Boroboro, itu kan digusur zaman Orba, kena gusur zaman Orba pas
Gung Suka itu. Gusur paksa. Gusur paksa. Ibuku sakit sampai
meninggal. Waktu itu dijanjiin lahan, ya bahasa Orba zaman dulu
lah, dijanjiin lahan terus nggak dapat, akhirnya pulang kampung.
Sempat bertahan beberapa minggu di tanah yang sudah digusur.
Tanah udah hancur, alat berat udah masuk. Alat berat udah
masuk, kita tetap stay di merajan. Kita kan punya kayak pura
kecil itu, pura keluarga, kita bertahan di sana, tidur di sana.
Maksudnya ya mohon jangan sampai dihancurin lah, tapi ya tetap
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aja. Itu histori yang buruk, histori buruknya aku sama pemerintah
yang kebawa sampai sekarang” (Nyoman, 317-328).
Alasan ketiga adalah pengaruh dari lingkungan sosial. Keterlibatan
para informan dalam kelompok diawali karena mendapat ajakan dari
lingkungan sosial aktivisme. Ajakan yang diterima, baik langsung maupun
melalui media sosial, serta baik secara personal maupun kolektif menjadi
alasan pilihan para informan terlibat.
“Kenapa menolak dan akhirnya mau untuk bergabung
dengan gerakan penolakan ini?”
“Ingat aku pertama kali dia DM di Twitter, ngajakinnya itu di
Twitter lewat DM. Itu waktu itu, ngapain ya, dia bilang apa, aku
lupa. Pokoknya intinya dia ada gerakan ini, blablablabla, kayak
belum ada ForBALI, ya belum ada ForBALI waktu itu, belum,
belum, belum, rapat besar pertama belum ada. Terus ngajak aku,
langsung ngajak band, Bullhead, cuma lewat aku. Ya udah, aku
iyain di awal. Ke Walhi, waktu itu, dijelasin ini-ini-ini-ini-ini”
(Nyoman, 369-374).
“Kalau dulu awalnya berkenalan dengan isu Bali Tolak
Reklamasi ini dari siapa?”
“Dari teman-teman, dari Gendo, dari teman-teman dekat” (Ketut,
18).
Alasan terakhir adalah inisiatif dari diri sendiri. Pada mulanya,
Wayan penasaran hingga kemudian berusaha mencari informasi dan isu
mengenai gerakan. Hingga kemudian Wayan mulai mendukung gerakan
dan terlibat dalam kelompok.
“Mulai terlibat dalam gerakan Bali Tolak Reklamasi sejak
kapan?”
“Pas kerja di Tanjung Benoa itu dengar-dengar tapi belum tahu,
apa sih itu reklamasi. Lalu cari-cari tahu” (Wayan, 6-8).
“Cari tahunya gimana itu?”
“Cari tahunya kan ya ngobrol di sana sama orang-orang di sana.
Terus cari-cari di internet. Di internet terus tahu yang namanya,
apa namanya, ForBALI. Buka-buka ininya ForBALI” (Wayan, 911).
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“Terus awalnya terlibat di Bali Tolak Reklamasi gimana?”
“Setelah tahu itu, terus pengen masuk, kenal sama teman di
Tanjung, cerita-cerita, disuruh nelpon Bli Gendo waktu itu,
dikasih nomernya dia. Saya telpon, lalu gitulah, mulai ikut aksiaksi, mulai ikut aksi-aksi itu terus sampai hari ini” (Wayan, 1215).
2.

Keterlibatan dalam Kelompok Gerakan Sosial Bali Tolak Reklamasi
Teluk Benoa
Setelah mendukung gerakan dengan berbagai alasannya dan
dengan berbagai alasan pribadi, individu kemudian terlibat dengan
kelompok. Pengalaman terlibat dalam kelompok ini masih turut
membentuk identitas sosial, walau identitas sosial juga mempengaruhi
pengalaman dalam kelompok di saat yang bersamaan. Pembahasan akan
dibagi menurut dimensi konteks pengalaman yaitu intra kelompok dan
antar kelompok, serta hal-hal lain di luar keduanya.
a)

Intra Kelompok

Pengalaman terlibat dalam kelompok membentuk identitas
sosial dan identitas sosial juga mempengaruhi pengalaman dinamika
dalam kelompok. Beberapa pengalaman yang dialami para informan,
menjadi kunci untuk melihat karakteristik kelompok. Pengalaman
dalam kelompok mendominasi prosentase dinamika yang terjadi pada
kelompok. Dengan demikian, pengalaman para informan dalam
kelompok penting untuk melihat identitas sosial ini.
Pengalaman dalam kelompok pertama yang ditilik adalah
adanya komitmen. Komitmen ini direalisasikan dalam bermacammacam ragam karena muncul dari kesadaran pribadi anggota dan
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bukan dari paksaan. Memiliki komitmen menjadi salah satu wujud
dari rasa memiliki kelompok dalam bentuk identitas sosial. Karakter
untuk mengutamakan kelompok juga timbul dari komitmen ini.
Komitmen para informan muncul seperti dalam kemauan Wayan
untuk akan tetap berjuang sampai mendapatkan kemenangan
“Punya komitmen pribadi yang khusus nggak?
Maksudnya, apa ya, berjanji pada diri sendiri harus apa,
harus apa.”
“Nggak mungkin kalau, nggak komitmen personal terhadap
gerakan ya nggak mungkin gitu mungkin mimpin gerakan.
Kalau pertanyaannya ke saya, begitu. Jawabannya pasti
nggak, nggak akan bergeser” (Putu, 276-278).
”Kalau janjinya akan tetap menolak reklamasi, apapun nanti
hasilnya, jadinya. Selama masih bersama ForBALI dan Bali
Tolak Reklamasi itu. Akan tetap sampai, mudah-mudahan
menang” (Wayan, 114-146).
Aktivitas dalam kelompok dilakukan dalam konteks waktu.
Para informan tercatat bersedia dengan suka rela menyediakan waktu
untuk terlibat dalam aktivitas kelompok. Kehilangan waktu keluarga
dan menggeser agenda lain demi kelompok dilakoni para informan.
Pengalaman ini menegaskan karakter pengutamaan kelompok.
“Bagaimana pembagian dan pembedaan peran dalam
kehidupan sehari-hari?”
“Banyak mengambil waktu, iya, bisa jadi iya. Tapi kan itu
soal bagaimana kita membagi waktu aja, membagi waktu dan
diri, kerelaan kita untuk, untuk kehilangan waktu-waktu
private. Paling kan yang banyak hilang kan waktu-waktu
private. Kadang-kadang ya bekerja hilang, gitu aja. Waktu
kita harusnya jalan-jalan sama keluarga, liburan sama
keluarga, itu yang kita hilang. Waktu tidur yang harusnya
delapan jam per hari, mungkin tidak bisa tiap hari kita
dapatkan, hak istimewa menikmati tidur delapan jam setiap
hari” (Putu, 351-358).
“Kalau pasang surut dinamikanya Bli, gimana?”
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“Kita benar-benar meluangkan waktu untuk ini. Bukan pas
ada waktu luang baru melakukan ini. Karena mungkin sudah
hobi ya, jadi memang berusaha biar bisa ikut, gitu. Bukan
karena, besok nggak ada waktu luang, aku ada meeting. Tapi
justru kita geser meeting, urusan lain buat itu. Kita luangin
memang, waktu kita buat ikut. Agenda-agenda, kegiatan,
digeser” (Made, 65-70).
Karakteristik mengutamakan kelompok juga terjadi dengan
pengalaman tidak mencampuradukkan urusan pribadi dengan urusan
kelompok. Misalnya Putu dan Made tidak pernah membawa urusan
pribadi mempengaruhi dinamika gerakan. Selain itu, pilihan Made
untuk tidak membawa label kelompok asal ketika sudah berada
kelompok juga memperlihatkan pengalaman ini.
“Kalau dinamikia pasang surut pribadi mungkin bisa
diceritakan?”
“Lempeng aja sih. Lempeng dalam artian ya nggak. Pasang
surut situasi personal tidak berpengaruh banyak terhadap
dinamika dalam gerakan. Jadi lempeng aja sebenarnya”
(Putu, 227-229).
“Apakah pernah berkonflik dengan teman-teman dengan
latar belakang berbeda tadi?”
“Kita nggak ada urusan individual juga. Kalau di ForBALI ya
urusannya ForBALI. Nggak ada. Misalnya di luar konteks
ForBALI ada masalah personal terus bawa ke sana, nggak,
nggak pernah gitu” (Made, 136-138).
Pilihan untuk bersatu dan tidak bergerak secara sporadis juga
menjadi contoh pengalaman dari pengutamaan kelompok. Made,
misalnya, memilih meninggalkan label kelompok kecil bagian dari
elemen kelompok ketika bergerak dalam Bali Tolak Reklamasi. Hal
ini merupakan pengakuan bahwa “ForBALI” menjadi organisasi
tunggal gerakan.
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“Kesepakatan bersama ini bentuknya apa sih? Apakah
ada beneran ada kesepakatannya atau hanya sekadar?”
“Kita udah bikin ForBALI, kita nggak perlulah kalau misal
aksi bawa bendera sendiri yang banyak, gitu. Ini kan aliansi
dari berbagai macam NGO, ada komunitas, kita gabung di
ForBALI gitu. Nggak untuk malah mendominasi. Kan ada
tuh di gerakan, malah perang bendera sesama gerakan,
banyak-banyakin benderaku. Kalau kita di ForBALI kan, ya
udah ForBALI aja. Makanya kan Walhi sendiri nggak terlalu
mikirin, harus ada nama Walhi, gitu kan. Karena memang
ForBALI, dia wadahnya” (Made, 123-129).
“Kenapa Bali Tolak Reklamasi menjadi satu kelompok
besar dan tidak bergerak sporadis?”
“Kita di sini membuang label-label kita. Masuk jadi satu di
sini. Di luar, kamu mau jadi superman kek, mau jadi apa kek,
terserah deh. Yang penting di konteks perjuangan BTR, udah
lepasin semua label. Kita pakai nama ForBALI. Kita hidupi
ForBALI ini dan perjuangan-perjuangan” (Made, 199-202).
Pengalaman tidak mengistimewakan diri juga terjadi dalam
kelompok. Pengalaman ini masih berasal dan memperlihatkan
karakteristik pengutamaan kelompok. Putu sebagai koordinator
kelompok pun juga melakukan hal tersebut.
“Bagaimana hubungan dengan teman-teman dengan
latar belakang berbeda dalam Bali Tolak Reklamasi?”
“Karena koordinator mesti di depan, nggak, belakang,
tengah, berbaur. Kalau mesti orasi, ya, orasi. Kalau nggak ya
biarkan, apa orang-orang yang punya tugas-tugas di aksi ini
kan. Jadi tidak harus koordinator yang memimpin. Saya
bertindak sebagai massa karena memang, memang tidak
pernah bertugas di, di aksi-aksi nggak pernah bertugas gitu”
(Putu, 336-341).
“Bagaimana tekanan dan intimidasi yang dialami secara
pribadi?”
“Bagi saya itu hal yang biasa saja. Mungkin salah satu saja,
tapi kan banyak bentuk. Saya sih, tidak apa ya, tidak pernah
ada yang istimewa oleh laporan itu. Maksud saya itu sama sih
derajatnya dengan tekanan-tekanan yang lain. Sama aja
derajatnya kita masuk ke kantor gubernur mau diskusi udah
dipepet sama orang-orang yang kekar, disikut-sikut, di-apa.
Hahaha. Tidak ada yang berbeda” (Putu, 563-568).
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“Bagaimana sistem keanggotaan dalam kelompok?”
“aku nggak mau untuk mendominasi pekerjaan, peran.
Karena kan, ngapain juga, kita. Ya kita juga supaya yang lain
berperan, supaya juga tidak ketergantungan” (Made, 85-87).
Komitmen – yang telah dijelaskan sebelumnya – kemudian
dilaksanakan dengan melakoni peran yang dimiliki. Peran dalam
kelompok beragam disesuaikan dengan kemampuan tiap anggotanya.
Seperti Putu dalam perannya sebagai koordinator; peran Made,
Nyoman dan Ketut yang dipengaruhi kemampuan yang dimiliki; serta
peran Wayan berdasarkan asalnya. Pengalaman ini mencirikan
kelompok sebagai kelompok yang menghargai keunikan individu.
“Mengkoordinasikan gerakan. Itu kalau boleh
diceritakan aktivitas konkritnya mungkin apa aja?”
“Kemudian menjalankan mandat-mandat, mandat-mandat
organisasi yang dihasilkan kolektif, secara teknis. Kemudian
menghubungkan komunikasi. Kemudian, apa, apa,
memaksimalkan partisipasi setiap elemen dalam gerakan
termasuk memaksimalkan struktur dalam gerakan. Itu aja.
Menurut saya tidak terlalu jauh dengan fungsi dan tugas
pimpinan organisasi di, di, di mana pun. Tapi kalau di
ForBALI ya ada core, apa ya, fungsi pokoknya adalah
menjabarkan dan menjalankan mandat kolektif” (Putu, 8187).
“Ada nggak sih, pengaruh dari peristiwa sejarah
terhadap Bali Tolak Reklamasi ini?”
“Pelan-pelan aja nyebarin isu ini lewat berbagai medium, di
Walhi, kampanye-kampanye di komunitas, ngasih tahu ada
masalah di sini. Di band kayak kita bikin lagu album tentang
itu, “Dunia Sedang Tidak Baik-baik Saja”, “Bali Lost
Paradise”” (Made, 273-276).
“Peran apa yang dilakukan dalam Bali Tolak
Reklamasi?”
“Bentuk divisi sesuai ini, fungsinya dan aku masuk divisi
populer waktu itu. Ya kan fungsi awalnya gimana caranya
buat sosialisasikan gerakan ForBALI, gerakan Tolak
Reklamasi Teluk Benoa lewat cara popular, lewat cara pop.
Karena cenderung lebih banyak, senimannya lebih
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cenderungnya ke musik, jadi ya waktu itu bikinnya konser
mini, konser mini Bali Tolak Reklamasi. Sambil kemudian
waktu itu ada petisi online, yang nggarap teman-teman musisi
aja. Jadi kan kebetulan kalau musisi, teman-teman musisi
pasti udah tahu channel tempat venue, channel tempat alat,
udah tahu channel band lain yang perlu untuk perform segala
macam. Bahkan kita waktu itu dulu di Walhi bikin kayak
meeting sama temen-temen band yang lain, jadi kasih
sosialisasi dulu ke internal band, band yang lain-lain dulu
yang belum, yang dari awal belum tahu. Nanti cuma kasih,
cerita-cerita aja, ini lho gerakannya kita itu ini, ini, ini, ini
segala macam. Terus baru kita bilang akan ada sosialisasi
formatnya konser” (Nyoman, 20-33).
“Awalnya terlibat dalam Bali Tolak Reklamasi
bagaimana?”
“Saya men-support melalui apa yang saya miliki. Karena
saya orang visual, jadi saya support melalui visual. Gitu lho.
Contohnya kayak suruh bikinkan video clip. Saya bikin itu,
saya selalu membawa, apa, isu-isu Bali Tolak Reklamasi”
(Ketut, 13-16).
“Peran apa yang dilakukan dalam Bali Tolak
Reklamasi?”
“Terus setelah 2016, apa 2017 April atau 2016, desa adat
menyatakan menolak reklamasi, di Desa Adat Sedahan,
Karangasem. Nah mulai saya intens ikut aksi. Terus diajak
rapat pertama untuk membahas deklarasi desa adat. Nah
mulailah di situ. … Jadi menyambungkan dari ForBALI atau
dari Pasubayan ke Karangasem. Terus bergerak
menyambungkan informasi ini dengan Jro Bendesa, dengan
teman-teman di Karangasem dalam berkomunikasi” (Wayan,
18-20, 23-26).
Pengalaman selanjutnya yang menarik adalah mengenai
kesepakatan bersama dalam kelompok. Langkah-langkah gerakan
dilakukan berdasarkan kesepakatan dalam kelompok yang kemudian
dijalani bersama. Kesepakatan ini berlaku universal bagi semua
anggota kelompok tanpa pengecualian. Pengalaman ini mewujudkan
karakter demokratis dalam kelompok.
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“Bisa diceritakan dulu awalnya dipilih atau bagaimana
bisa jadi koordinator?”
“Tergantung kesepakatan organisasi. Tergantung kesepakatan
organisasi. Bisa kapan saja. Rentang periodenya kan
tergantung ada yang tiga tahun, ada yang lima tahun, atau
rentang waktu advokasi. Kalau di ForBALI itu sih, fleksibel
aja, kapan aja bisa diganti. Kapan saja bisa diganti.
Sepanjang itu disepakati oleh, oleh kolektif gerakan” (Putu,
73-77).
“Bagaimana sistem keanggotaan dalam kelompok?”
“Mungkin karena itu yang kita suka. Kita nggak mau, apa ya.
Kita bikin organik aja sih. Nggak perlu ada struktur kaku,
member, pakai kartu nama. Nggaklah. Karena ya, kenapa
bebas dan terbuka, kan itu salah satu cara memaksimalkan
potensi yang ada. Ya kita terbuka buat siapa saja, asal, jadi
nggak bebasnya bablas. Tetap kan, harus ngehormatin,
ngejalanin kesepakatan bersama” (Made, 78-83).
“Ketika tujuan akhir tercapai, kelompok ini akan
bertransformasi seperti apa?”
“Menunggu apa lagi ya, karena kita masuk dalam barisan itu
ya, kita nanti menunggu kesepakatan teman-teman, itu apa
yang akan kita lakukan ke depannya setelah Teluk Benoa
dinyatakan menang, dikembalikan menjadi kawasan
konservasi. Kita kan punya organisasi, nah di situ kalau
misalnya organisasi itu menentukan kalau kita akan
melakukan apa, kan kita balik lagi tanya ke diri kita, kita
akan terus ikut, atau kita berhenti, merasa puas karena itu
kembali, atau gimana” (Wayan, 416-422).
Pengalaman tersebut di atas juga saling berkaitan dengan
pengalaman mengenai keanggotaan yang terbuka. Keanggotaan
dalam kelompok menurut para informan bersifat terbuka: siapa saja
bisa ikut terlibat dalam kelompok. Keterbukaan ini menjadi
karakteristik kelompok selanjutnya.
“Bagaimana sistem keanggotaan dalam Bali Tolak
Reklamasi?”
“Keanggotaan yang sifatnya cair sebetulnya. Cair, yang
pertama ada simpatisan, yang kemudian memang ada, ada apa,
basis-basis inti yang memang bergerak dari dulu gitu ya. Tapi
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apa namanya, yang, yang membangun kolektivitas itu pasti
ada, ada tim, ada, ada core intinya” (Putu, 237-241).
“Semuanya berdasarkan keinginan setiap orang masingmasing secara pribadi. Jadi aku rasa dalam perjuangan itu
nggak ada keanggotaan. Dan ini mereka lakukan karena
memang dilakukan dengan hati nurani mereka sendiri. Jadi
nggak, di sini nggak terpaksa sama sekali” (Ketut, 178-183).
“Kenapa menjadi satu dan tidak sporadis?”
kita bikin ForBALI yang memang benar-benar aliansi
masyarakat, nggak peduli profesinya apa, mau background-mu
komunitas apa, organisasimu apa. Bahkan dulu ada yang
pernah parpolan” (Made, 195-197).
Gotong royong tetap menjadi salah satu karakteristik
kelompok walaupun keanggotaannya bersifat terbuka. Gotong royong
dilakukan dalam semua aktivitas dalam kelompok. Pengumpulan
logistik dan penggalangan kelompok juga dilakukan secara gotong
royong.
“Bagaimana pengumpulan logistik yang dilakukan Bali
Tolak Reklamasi?”
“Partisipasi warga. Partisipasi warga. … Yang membuat
baliho-baliho warga, yang membuat baliho-baliho warga.
Dan mereka punya mekanisme sendiri untuk melakukan itu,
membuat iuran orang-orang, mereka yang sepakat dengan
baliho” (Putu, 629, 630-632).
“Nggak melulu duit aja. Misalkan kita butuh sound, oh iya ini
kita ada sound, pakai deh. Kita butuh mobil pick-up, nih, nih,
ada mobil pick-up, pakai deh. Kita butuh toa, nih, nih, ada
toa, pakai deh. Kalau memang perlu beli ya patungan, pakai
duit siapa nih, udah pakai ini aja. Sesimpel itu. … Kan mobil
komando ada banyak. Kayak yang kita yang nggak punya ya
mau nggak mau nyewa atau beli. Kalau masih ada ya udah.
Dulu waktu mobil komando sembahyang, pinjam. Itu kan
kayak pick-up punya teman, drum punya teman, mobil
komando yang di belakang punya desa adat” (Made, 319323, 325-328).
“Kita dulu main pernah ada band bentukan biar irit. Jadi kita
namain band-nya Eco Defender, personilnya ada Gembull
Navicula, Jerinx SID, aku Bullhead, Adi The Hydrant, sama
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Made Mawut. Kita bikin band namanya Eco Defender. Jadi
ya kita mainin lagu-lagu perjuangan gitu aja. Jadi supaya
ngirit” (Nyoman, 808-812).
“Setahu saya itu ada beberapa teman kayak yang punya
distro-distro, misalnya kayak Rumble dari Jerinx punya itu,
setiap penjualan dia diberikan ke, apa, teman-teman Bali
Tolak Reklamasi. ... Jadi kita pakai uang sendiri-sendiri,
even, kalau aku dari film nggak ada, apa, kayak diberikan
uang atau apa, itu nggak ada sama sekali. (Ketut, 454-456,
457-459).
“Itu dananya kolektif. Sendiri-sendiri, berangkatnya dia
dengan dana sendiri-sendiri, beli bensin, beli makan, beli air.
Untuk mungkin pemasangan baliho juga seperti itu. Kita
punya dana dari penjualan kaus-kaus kan, kaus Bali Tolak
Reklamasi-Karangasem yang itu kita jual ke teman-teman,
nanti untungnya kita kumpulkan. Nanti kalau pas ada aksi
misalnya pendirian baliho, ya pakai itu. Kita bikin acara
bersih-bersih pantai ya pakai itu untuk beli air aja. Nggak ada
sumbangan dari siapa-siapa ya, sendiri-sendiri. Tapi selama
ini teman-teman nggak ada yang mengeluh. Nah itu dia
kalau, urun-urunan itu dia happy aja ya. Kita 10.000-10.000
aja udah berdiri baliho itu” (Wayan, 315-323).
Bertahannya kelompok selama jangka waktu yang panjang
juga berasal dari karakteristik situasional kelompok. Karakter ini
berdasarkan pengalaman aktivitas kelompok beradaptasi dengan
situasi. Situasi di dalam maupun luar kelompok membuat kelompok
beradaptasi agar gerakan yang dilakukan berjalan efektif dan berhasil.
Pengalaman situasional ini diceritakan oleh para informan.
“Terus komitmennya apa, selain mengkoordinir?
Mungkin ada komitmen konkrit seperti dalam berapa
minggu harus apa, melakukan apa?”
“semuanya mengalir saja. Kalau di gerakan ini kan mengalir
saja. Ini kan bukan, bukan kerjaan, apa ya, mekanisme yang
kita bangun bukan jam kantor. Ini mekanisme yang, apa,
sistemnya mengalir saja, saat dibutuhkan memang kita
ketemu, ketemu. Kalau tidak, tidak. Kalau memang harus
bergerak, bergerak. Kalau lagi santai, ya santai saja. Tidak,
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tidak ada yang anu. Semua itu adalah ritme kolektif, ritme
kolektif sebetulnya” (Putu, 280-286).
“Kenapa menggunakan keanggotaan terbuka?”
“Mungkin karena itu yang kita suka. Kita nggak mau, apa ya.
Kita bikin organik aja sih. Nggak perlu ada struktur kaku,
member, pakai kartu nama. Nggaklah. Karena ya, kenapa
bebas dan terbuka, kan itu salah satu cara memaksimalkan
potensi yang ada. Ya kita terbuka buat siapa saja, asal, jadi
nggak bebasnya bablas. Tetap kan, harus ngehormatin,
ngejalanin kesepakatan bersama” (Made, 78-83).
Selain beberapa pengalaman yang menjadi karakteristik
kelompok, masih banyak pengalaman terlibat dalam kelompok yang
menarik untuk dibahas. Seperti Bali Tolak Reklamasi sering pula
mengadakan unjuk rasa. Identitas sosial mempengaruhi kemauan para
informan mengikuti unjuk rasa yang disebut Aksi Parade Budaya.
Aksi

ini

menyenangkan

dan

pantang

untuk

dilewatkan.

Penyebutannya sebagai Aksi Parade Budaya menurut pengamatan
Ketut karena merupakan pesta rakyat untuk menolak reklamasi dalam
koordinat kebudayaan yang indah dan bagus serta menghindari aksi
destruktif.
“Komitmen moral itu bentuknya apa?”
“Ikut aksi, terus kegiatan-kegiatan BTR, menyuarakan,
berjuang dengan banyak cara” (Made, 103-104).
“Bagaimana dinamika pasang surut perjuangan
pribadi?”
“Tapi yang kita lakukan adalah, kita ber, ber, berpesta rakyat
untuk melawan itu. Jadi kita tidak melakukan hal-hal yang
konyol. Kita tidak sampai membikin, apa namanya,
keresahan orang-orang banyak, menghancurkan ini,
menghancurkan, nggak. Kita tetap membawa pawai, bukan
pawai, kita tetap membawa suara ini, seperti demo dan segala
macam dalam titik koordinat kebudayaan. Jadi kita, kita
masih, masih melakukan dengan hal-hal yang indah, bagus”
(Ketut, 144-150).
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“Gerakan ini unik gitu lho. Ada parade budayanya, kita
seperti hiburan kadang-kadang, apa lagi ada hiburanhiburannya, kita ketemu teman-teman, dulu kita nggak kenal
sampai kita kenal sampai seperti saudara” (Wayan, 85-88).
Bahkan partisipasi Aksi Parade Budaya perlu untuk diusahakan.
Nyoman menuturkan bahwa toko tempatnya bekerja pernah Nyoman
tutup untuk mengikuti Aksi Parade Budaya. Bahkan Made pernah
berunjuk rasa di Jakarta ketika tidak bisa turut dalam aksi di Bali.
“Bagaimana pembagian dan pembedaan peran dalam
kehidupan sehari-hari?”
“Owner juga support aku untuk gerakan. Jadi enak aja. Jadi
kayak bikin, spontanitas menutup toko setiap aksi. Karyawan
aku suruh, aku minta untuk ikutan aksi turun ke jalan”
(Nyoman, 630-632).
“Bagaimana dinamika pasang surut perjuangan
pribadi?”
“Keluar kotanya berusaha menyuarakan. Kayak misal, waktu
sidang Amdal saya nggak bisa ikut di sini karena band saya
tur ke Jakarta. Ya saya demo di KLHK” (Made, 61-62).
Pikiran yang kemudian ada karena identitas sosial Bali Tolak
Reklamasi adalah rasa bangga. Kebanggaan muncul pada pandangan
bahwa kelompok tidak memiliki kelemahan dan dianggap sebagai
model tiruan bagi gerakan sosial lain.
“Apa kelemahan dari kelompok yang masih perlu
diperbaiki?”
“Kalau aku pikir sih kelemahan lain itu nggak ada. Kecuali
jangan pernah lengah itu. Karena belum pernah lengah sih
kita. Kita masih tetap dalam satu barisan” (Ketut, 546-548).
Bahkan, keberhasilan mewujudkan dampak, menurut Nyoman dan
Wayan, membuat gerakan yang dilakukan kelompok menjadi rolemodel di gerakan sosial yang lain.
“Bagaimana peran yang dilakukan dalam kelompok?”
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“Udah jadi role-model, malah, sama gerakan lain. Sampai
desainnya mirip. Nggak nyela sih, tapi kita malah bangga
bisa jadi role-model, role-model gerakan yang lain. Kayak
Tumpang Pitu. Kan kayak ikut-ikutan, maksudnya aku, nilai
plus-nya mereka kan jadi ada, ada apa ya, itulah role-modelnya. Mereka menganggap ForBALI cara kerjanya efektif
yang seperti itu. Terus ditiru dengan begitu, gapapa, oke-oke
aja sih” (Nyoman, 105-110).
“Apakah ada saran untuk gerakan sosial lain?”
“Mungkin jadi role-model bagi pergerakan-pergerakan yang
sekarang muncul, kayak ForBanyuwangi, kan ada itu, kayak
pergerakan di, mana itu lagi. Kan bisa kita dijadikan contoh
bahwa semangat orang Bali ini menjaga tanah kelahirannya
itu selama lima tahun itu menjadi contoh bahwa kita tidak
bisa dikalahkan dengan mudah kalau kita bersatu dengan
segala intimidasinya” (Wayan, 473-477).
Keterlibatan dalam Bali Tolak Reklamasi selama jangka waktu
yang tidak singkat ini pasti menghasilkan makna bagi tiap
individunya. Terlibat dalam kelompok yang juga merupakan gerakan
sosial, membuat cita-cita mewujudkan perubahan sosial merupakan
hal yang diperjuangkan. Sehingga keterlibatan dalam kelompok
dimaknai sebagai perjuangan membela kebenaran dengan gembira.
“Apakah Bli memiliki komitmen pribadi terhadap
kelompok?”
“Menikmati proses. Berjuang sebaik-baiknya dan sehormathormatnya” (Made, 106-107).
“Bagaimana pandangan Bli mengenai AMDAL yang
tidak memenuhi syarat sosial budaya?”
“Orang kita berjuang dengan gembira. …. orang semangat
belajar dan berani berjuang.” (Made, 346-347, 351).
“Makna gerakan ini untuk hidup sebagai pribadi
bagaimana?”
“kita ikut bersuara untuk membela kebenaran. Jadi aku pikir,
makna yang paling dalam itu, kalau itu memang, kalau itu
memang harus kita bela, ya kita bela. … Kita bersama-sama
untuk membela kebenaran” (Ketut, 372, 373-374, 378-379).
Terdapat pula makna keterlibatan dalam kelompok sebagai ruang
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belajar. Pelajaran dan kemampuan yang didapat pun beragam. Mulai
dari hal-hal praktis dalam gerakan sosial hingga lintas disiplin ilmu.
“Dinamika perjuangan dari awal, tengah, sampai hari ini
gimana?”
“Dapat kesempatan belajar, banyak dapat hal baru, benarbenar menikmati proses. Jadi setiap berjuang saya tidak
pernah mengharapkan hasil ya. Hasil itu bonus. Hasil akhir
itu bonus. Tapi saya harus memaksimalkan proses” (Made,
51-54).
“Kenapa menolak dan akhirnya berjuang menolak?”
“Kita sama-sama belajar. Kayak Gilang sering bilang, ini kita
sama-sama belajar kok. Iya aku juga nggak ngerti apa, aku
cuma ngerti apa, aku nggak ngerti, teknis kayak gini nggak
ngerti. Dari kamu lah aku tahu, dari Gendo lah aku tahu, dari
teman-teman ForBALI aku kemudian tahu” (Nyoman, 432435).
“Bagaimana perilaku dan pikiran baru setelah
bergabung dengan kelompok?”
“Kita dapat belajar. Belajar. Selain kita belajar tentang
alamnya tapi kita juga bisa belajar tentang, hukumnya,
belajar tentang adatnya. Karena kan yang ikut dari desa adat.
Desa adat lain kan beda. Itu, kita bisa belajar, apa, orang dari
sini begini, misalnya, orang dari sini begini. Ya itu kan bisa
kita pelajarin” (Wayan, 177-181).
Nyoman, seperti yang telah dijelaskan di awal, memiliki latar
belakang sebagai punk. Latar belakang ini kemudian menjadi salah
satu hal yang mewarnai pemaknaan Nyoman dalam kelompok. Bagi
Nyoman, punk dengan segala norma-normanya menemukan ruang
pertanggungjawabannya dalam Bali Tolak Reklamasi.
“Mengapa bergabung dan kemudian terlibat?”
“Kalau aku bilang sih intinya cuma gitu aja. Buktiin aja
seberapa kamu punya tanggung jawab sama lirikmu, seberapa
kamu punya tanggung jawab kamu mengakui dirimu punk,
punk lah, mau street punk atau apa terserah, mau punk rock
atau hardcore terserah, intinya ideologimu.
Pertanggungjawabkan ideologimu” (Nyoman, 422-426).
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“Ada pikiran atau perilaku yang berubah antara sebelum
mengikuti dan akhirnya mengikuti gerakan ini?”
“Tadinya aku tahunya jrang-jreng-jrang-jreng nyanyi dari
panggung ke panggung aku sekarang tahu ngerti kayak tadi
aku bilang lho, kesempatan mempertanggungjawabkan yang
aku nyanyiin” (Nyoman, 654-656).
Seperti manusia pada umumnya, anggota Bali Tolak Reklamasi juga
merupakan makhluk sosial. Melalui pertemuan dengan orang lain,
kelompok dimaknai jadi wadah bersosialisasi yang menyenangkan.
“Mengapa menolak dan bergerak untuk menolak?”
“Kita karena udah senang. Hobi sih. Hobi, hobi. Lebih ke
hobi terus pas ada waktu, kesempatan, ya, ikut. Lebih ke
hobi” (Made, 46-47).
“Bagaimana hubungan Bli dengan orang yang latar
belakangnya berbeda-beda?”
“Gerakan … ini juga ruang pertemanan. Jadi nambah banyak
teman” (Made, 132-133).
“Dari dulunya nggak kenal, sekarang udah sampai kayak
saudara. Ngumpul-ngumpul itu asik itu” (Wayan, 137-138).
Aktivitas kelompok yang berbeda dengan rutinitas hidup pada
umumnya memunculkan pemaknaan yang unik. Keterlibatan dalam
kelompok dapat menjadi penyeimbang hidup dari hal-hal rutin serta
hidup lebih semangat dan bergairah.
“Apa makna peran yang Bli miliki?”
“Penyemangat aja, penyemangat. Penyeimbang juga. …. Ya
biar nggak monoton hidupnya, gitu-gitu aja. Jadi bisa
ngambil peran di ForBALI bikin hidup aku lebih berwarna.
Hahaha. Nggak mikirin duit aja, nggak mikirin nyari kerja
aja, nggak mikirin biaya dapur. Hahaha. Maksudnya nggak
melulu mikirin itu, tapi ada penyeimbang. Ada hal yang kita
lakukan bukan karena uang, gitu” (Made, 158-159, 161-165).
“Apa makna Bali Tolak Reklamasi dalam hidup Bli?”
“Membuat hidup lebih bergairah, sangat bergairah. Apa lagi
kalau udah ada kabar bakal ada aksi itu. Jadi semangat itu. …
Kita bisa mengeluarkan, apa, apa namanya, uneg-uneg bahwa
kita kan kita sudah menolak reklamasi dan menunjukkan kita
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punya, apa namanya itu, menunjukkan dengan jelas bahwa
kita menolak reklamasi. Inilah cara kita untuk menjaga alam
Bali” (Wayan, 239-240, 241-244).
b)

Hubungan Antar Kelompok

Keberadaan kelompok muncul karena adanya kelompok lain
yang berbeda memberikan konteks. Bentuk identitas sosial semakin
ditegaskan dalam hubungan antar kelompok ini. Sekaligus identitas
sosial juga memberikan batasan yang jelas dalam gejala “kita” dan
“mereka” baik dalam perasaan, pikiran, maupun tindakan.
Uniknya di dalam “kita” ternyata juga terdapat “mereka”. Hal
ini memperlihatkan bahwa identitas sosial menjadi hal yang dinamis
tergantung konteks pembanding. Terdapat beberapa pandangan dari
informan yang memperlihatkan adanya pengelompokan dalam
kelompok Bali Tolak Reklamasi. Putu melakukan pengelompokan
berdasarkan peran sebagai inisiator dan non-inisiator.
“Lalu dari pengamatan Bli, apakah ada pikiran atau
perilaku baru yang ada di Bali setelah mengikuti gerakan
ini dan sebelumnya belum pernah ada?”
“Ada perbedaan antara saya dan teman-teman yang
menginisiasi gerakan yang selama ini berdinamika dalam
gerakan. Kami berdinamika dalam gerakan, kami terdidik
dalam gerakan. Tapi kan banyak orang-orang, banyak
elemen-elemen yang ada dalam gerakan ini yang sebelumnya
tidak mengenal gerakan advokasi” (Putu, 705-709).
Menolak reklamasi berarti dianggap para informan sebagai “kita”
walau jika sekadar menolak rencana reklamasi Teluk Benoa tanpa
diikuti tindakan nyata atau hanya dengan berdoa dianggap menjadi
“mereka”. Keberadaan “mereka” yang menurut para informan tidak
signifikan pada gerakan, memberi kemudahan dan keleluasaan bagi
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pemodal disebabkan oleh ketidaktahuan dan ketakutan sehingga perlu
untuk dikoreksi dan menambah referensi.
“Bagaimana pendapat mengenai orang-orang yang
menolak reklamasi tapi tidak ikut bergerak menolak
reklamasi?”
“Tapi jika hanya sebatas, oh saya menolak, tapi tidak
melakukan apa-apa, itu bagi saya harus di, sebenarnya harus
dikoreksi, harus dikoreksi. Harus dikoreksi oleh diri mereka
sendiri karena cara seperti itu akan menguntungkan investasi.
Bahwa misalkan, atau, atau, dengan apa, ya kami
mendukung, apa, kalau kami mendukung, apa, menolak
reklamasi dengan doa, itu repot juga. Kalau doa, kami juga
udah surplus banget, sudah surplus. Karena doa tidak cukup
menyelesaikan persoalan, persoalan apa, Tuhan juga tidak
akan menolong orang yang tidak, tidak, tidak, tidak, tidak
berjuang untuk, untuk, atas doanya” (Putu, 462-469).
“Kurang referensi aja. … kita dorong bahwa ini ada hal yang
lebih urgent dari sekedar menolak sesuai dengan potensi kita”
(Made, 214-215, 228-230).
“Bagaimana pengalaman dengan orang-orang yang
menolak reklamasi tapi tidak ikut bergerak menolak
reklamasi?”
“Dia itu takut nggak berkawan aja. Atau mungkin nggak,
nggak mengerti apa-apa gitu. Bisa jadi dia juga punya
pertimbangan lain gitu, kalau nanti aku ikut, mungkin dia
nggak enak sama temen yang pro-reklamasi gitu” (Ketut,
336-339).
Selain itu, terjadi pula “kita” di dalam “mereka”. “Kita” kali
ini muncul dalam pandangan para informan sebagai kelompok besar
gerakan sosial di Indonesia. Meski begitu, para informan tetap
menyadari adanya “mereka” karena dalam perbedaan antara gerakan
sosial lain dan Bali Tolak Reklamasi.
“Apakah ada saran untuk gerakan sosial lain?”
“Setiap gerakan itu pasti punya, strategi, taktik masingmasing yang disesuaikan dengan, dengan situasi sosial
mereka” (Putu, 818-819).
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“Tentu saja sebagai satu bagian gerakan sosial di Indonesia,
kami tentu berharap bahwa setiap gerakan advokasi itu agar
tetap bertahan dan, dan, dan selalu bisa untuk berdinamika
dengan, dengan keadaan” (Putu, 823-825).
“Kenapa perbedaan dalam diri Bli bisa terjadi karena
mengikuti gerakan?”
“Cuma kalau bilang kritisnya lebih nohok, ya ini. Yang
sebelum-sebelumnya kritisnya tetap, ya kritis juga, cuma
nggak langsung berhadapan langsung dengan pemerintah,
kita nggak berhadapan langsung face-to-face dengan aparat,
ya kayak gitu. Terus uji nyalinya nggak begitu. Hahaha. ini
lebih menguji nyali” (Nyoman, 685-689).
Pihak yang tidak jelas posisinya atau abstain untuk tidak
mendukung sekaligus tidak menolak rencana reklamasi Teluk Benoa,
dianggap para informan sebagai “mereka”. Pihak tersebut oleh para
informan dianggap tidak berani dan takut terkena dampak jika ikut
menolak bersama gerakan. Sedangkan aparat secara personal menurut
para informan tidak bersikap karena jabatannya.
“Bagaimana pembagian dan pembedaan peran dalam
kehidupan sehari-hari?”
“Beberapa teman saya memang bukan pro tapi dia tidak mau
ikut-ikutan, jadi aman. Karena mungkin dia takut terkena
imbas atau impact kalau dia mungkin nggak dapat pekerjaan
itu” (Ketut, 247-249).
“Elemen yang menolak reklamasi Teluk Benoa ini apa
saja?”
“Kecuali aparat gitu deh, polisi apa itu mungkin nggak
karena soal, soal jabatan” (Putu, 292-293).
Beberapa anggota kelompok malah mendapat perlakuan tidak
menyenangkan dari pihak ini. Para informan mengalami sendiri atau
mengetahui kejadian anggota kelompok. Perlakuan ini diterima secara
personal, seperti pemutusan kerja sama pernah dialami Ketut.
“Ada pikiran atau perilaku yang berubah antara sebelum
mengikuti dan akhirnya mengikuti gerakan ini?”
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“ada beberapa pekerjaan saya yang nggak cocok dengan klien
saya. Jadi itu tidak terjadi dan kita sekarang tidak bekerja
sama lagi. Itu ada. Hanya perubahan-perubahan dalam
pekerjaan aja” (Ketut, 261-263).
Pengelompokan sebagai “mereka” semakin jelas ketika para
informan dihadapkan dengan pihak yang mendukung rencana
reklamasi Teluk Benoa. Semakin jelas karena pandangan berupa
kesan negatif dari para informan muncul berulang kali. Hal ini
menjelaskan bahwa pihak ini adalah pihak yang secara pasti
berseberangan

pandangan

dengan

kelompok.

Kepastian

ini

membentuk identitas sosial karena teguh dalam tujuan. Kecurigaan
pada kepentingan di balik dukungan terhadap rencana reklamasi
Teluk Benoa juga muncul pada para informan. Putu dan Nyoman
sendiri mempertanyakan motif dan latar belakang dari kelompok
pendukung reklamasi ini.
“Bagaimana pendapat mengenai orang-orang yang
mendukung reklamasi?”
“Harus diperiksa motif-motifnya menolak itu memang betulbetul, betul-betul berdasarkan nalar atau berdasarkan
kepentingan relasi mereka dengan investasi? Maksudnya
begini, apakah dukungan mereka terhadap reklamasi Teluk
Benoa itu betul-betul karena mereka berpikir soal lingkungan
hidup yang berkelanjutan, termasuk dengan pariwisata Bali
yang berkelanjutan atau mereka mendukung itu karena relasi
dengan, dengan investasi?” (Putu, 509-515).
“Apa lembaga-lembaga itu? Kapan mereka berdiri? Nggak,
nggak ini kan, hanya beberapa yang punya, yang punya
sejarah berdiri cukup lama tapi juga tidak punya, tidak punya
track record yang cukup untuk bicara soal pembelaan
lingkungan hidup, soal seberapa banyak organisasi-organisasi
yang mendukung mereka adalah organisasi-organisasi yang
punya visi bicara lingkungan hidup yang berkelanjutan,
misalnya. Nggak juga. Kan itu bisa dicek” (Putu, 532-538).
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“Bisik-bisikannya ada. Maksudnya isu-isunya bilang mereka
dibayar, ada urusan ekonomi, ada urusan dijanjikan ini-itu,
segala macam, intinya tentang duit. Mungkin ada, indikasi ke
sana ada” (Nyoman, 770-773).
Pihak pendukung rencana reklamasi Teluk Benoa oleh para informan
dianggap hanya perpanjangan suara investor. Muncul pula dugaan
bahwa kelompok ini memiliki hubungan dengan dan dorongan materi
dari investor.
“Bagaimana pendapat mengenai orang-orang yang
mendukung reklamasi?”
“Kalau yang ini kan harus diperiksa. Mereka ada yang
bekerja nggak? Rata-rata mereka bekerja di, di, di proyek itu,
di, di, di, di investor yang, yang, yang mereklamasi. Maksud
saya dengan melihat hubungannya saja, melihat relasi mereka
saja itu sudah menunjukan bahwa ya nggak clear mereka
bicara dukungan itu kecuali ya ini adalah suara investor yang
di, disuarakan melalui jalanan” (Putu, 526-531).
“Bagi saya itu adalah suara investor di jalanan. Suara investor
dalam bentuk masyarakat sipil. Bukan suara, suara
masyarakat sipil yang murni bicara soal perspektif
lingkungan hidup yang berbeda dengan kami. Tapi perspektif
yang memang kepanjangan tangan dari, penyambung lidah
dari investasi. Walau mungkin tidak, saya tidak bisa bilang
semua ya, tapi kalau lihat di beberapa pelopornya kan
memang ada yang, ada yang, ada yang jadi tim, ada yang
kerja di lembaga, eh, perusahaan itu, ada yang di tim
AMDAL-nya gitu kan” (Putu, 538-545).
“Kan doktrin pemikiran investasi materi. Jadi apakah mereka
itu yang itu, yang pro-reklamasi itu benar-benar memang proreklamasi, atau mungkin ada dorongan dari belakang
misalnya materi, uang, atau apapun” (Ketut, 348-350).
Pihak ini juga kemudian tidak dapat membuktikan eksistensinya. Para
informan melihat pendukung rencana reklamasi Teluk Benoa tidak
berani untuk terbuka menyatakan sikapnya hingga kemudian tidak
bertahan lama, makin lama makin hilang, dan kemudian mati.
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“Bagaimana pendapat mengenai orang-orang yang
mendukung reklamasi?”
“Faktanya kan tidak lama, tidak lama. Bahkan, bahkan
misalkan orang-orang yang selama ini begitu bicara soal pro
reklamasi juga di desa adatnya mereka tidak mampu untuk
meyakinkan masyarakat adatnya” (Putu, 546-548).
“Orang-orang itu kan, boleh dibilang, dia pengecut, dia tidak
berani mengadakan aksi kayak kita yang terus menerus.
Mana dia ada mendirikan baliho bahwa saya pro-reklamasi,
kan nggak ada. Hahaha” (Wayan, 233-235).
Pertentangan antara dua kutub sikap mengenai rencana
reklamasi Teluk Benoa ini pun bertensi tinggi. Pertentangan keduanya
terjadi pula di kehidupan nyata. Individu dalam gerakan maupun
gerakan itu sendiri, selalu menjadi korban dari perlakuan kelompok
pro-reklamasi. Bentuk intimidasi ini pun beragam, mulai dari yang
bersifat pasif seperti “penjagaan” dan persekusi, hingga bersifat aktif
seperti penghadangan dan bahkan pemukulan. Bahkan para informan
mengetahui adanya anggota kelompok pernah dilaporkan ke pihak
kepolisian. Tindakan ini semakin menguatkan bentuk identitas sosial
yang teguh yang sebelumnya hanya berupa pandangan saja.
“Bagaimana pengalaman dengan orang-orang yang
mendukung reklamasi?”
“Intimidasi fisik, kita demo dijagain orang berbadan kekar,
kita diundang diskusi di kantor gubernur banyak orang
berbadan kekar, ya pokoknya nggak pernah nyaman ya.
Nggak pernah nyaman, kurang lebih begitu. Mereka
kelompok-kelompok yang katanya pro-reklamasi aksesnya
lebih gampang dibanding kita. Mereka bisa ikut hearing, kita
kadang-kadang tidak pernah ikut, eh, diundang hearing.
Macam-macamlah. Sering beberapa orang tim kita dilaporin
oleh orang-orang yang tercatat pro-reklamasi ke kantor polisi
gitu ya. Ada macam-macam” (Putu, 555-562).
“Sejak kapan terlibat dalam Bali Tolak Reklamasi?”
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“Ormas, ormas, organisasi masyarakat, anggaplah sama
seperti kita, masyarakat juga, organisasi juga. Kita datang
dari parkir timur, dia datang dari dalam. Ini pagar, ini pagar
gubernur nih, kita datang, pagar dibuka, dia datang dari
dalam. Bisa ambil kesimpulan deh. Aku nggak perlu bilang
panjang-panjang deh. Ambil aja kesimpulan sendiri. Itu
berarti ormas itu, kan berarti. Aku nggak mau nuduh deh.
Pokoknya, intinya ormas yang setara sama kita, lho kok dia
bisa dari halaman gubernur, datangnya, terus menghadang
kita. Padahal kalau dari ini kan sudah ada fungsi kan,
fungsinya sudah ada, Satpol PP misalnya, atau polisi
misalnya. Nggak ada urusan sama dia kan aslinya. Walau pun
dia alasannya, oh kita loyal sama Mangku Pastika makanya
kami ada di sini, ya sudah ikut barisan di sini, bukan malah
ada di sana, kan. Kenapa malah menghadang kita” (Nyoman,
156-167).
Negara seharusnya menjadi pihak netral dalam tarik ulur
dukungan maupun penolakan rencana reklamasi Teluk Benoa. Namun
kenyataannya, para informan merasa kelompok malah sering
mendapat perlakuan negatif dari negara. Sama seperti bagian
sebelumnya, tindakan ini turut memastikan bentuk identitas sosial
yang teguh. Perlakuan negatif ini diberikan negara dalam berbagai
wujud seperti pemerintah daerah, kepolisian dan militer. Mandeknya
pengusutan kasus pemukulan anggota Bali Tolak Reklamasi, tekanan
pada kelompok dalam menyampaikan pendapat, intimidasi dalam
acara, perampasan atribut kelompok, larangan konser, hingga
pembubaran acara pernah dialami kelompok.
“Bagaimana pengalaman dengan orang-orang yang
mendukung reklamasi?”
“Mereka kelompok-kelompok yang katanya pro-reklamasi
aksesnya lebih gampang dibanding kita. Mereka bisa ikut
hearing, kita kadang-kadang tidak pernah ikut, eh, diundang
hearing.” (Putu, 558-560).
“Sejak kapan terlibat dalam Bali Tolak Reklamasi?”

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
85

“Terus di tahun berapa itu yang sampai ada pemukulan, itu
bukan ormas sih, sampai sekarang juga belum tahu itu siapa.
Yang dipukul, siapa namanya, Wayan Adisumiarta, sampai
sekarang nggak ada kasus apa-apa ya kan. Aku nggak tahu itu
siapa, kalau dengar isu-isunya, isu-isunya banyak, ada yang
bilang ini, ada yang bilang itu. Cuma kan yang, yang jadi
ininya kita, nggak jadi kasus apa-apa padahal udah main
fisik. Bukti ada, rekaman ada” (Nyoman, 171-177).
“Teman-teman BTR pakai, kalau nggak salah Lolot yang
main pas itu, atau Joni Agung, mereka nonton sambil bawa
atribut BTR. Polisi tahan, nggak boleh bawa itu, apa
namanya, bendera segala macam. Oke. Lah baju aja malah
disuruh lepas. Hahaha. Dilepas, ditahan, pulang nggak
dibalikin. Mereka balik telanjang dada. Itu segitunya. Itu mau
dilaporin juga, ya kamu tahu sendiri lah, masak iya polisi
mau disalahin” (Nyoman, 178-184).
“Bagaimana sistem keanggotaan kelompok?”
“Kita udah bikin poster, udah bikin poster, udah acc venue,
udah acc band. Sore, Twice Bar didatangain aparat. Aku lupa
itu polisi apa TNI, aku lupa, ngelarang konser itu. Ya batal
konsernya. Ancamannya adalah izinnya Twice Bar. Ya mau
nggak mau, kita nggak mau juga korbanin venue orang to,
punya teman kan. Ya kita mengalah (Nyoman, 482-486).
“Sampai kayak gitu tekanannya. Polisi datang, bubarin. Kita
bikin yang di Gatsu itu, Lingkar Art namanya, sama juga
daya tekannya. Aparat ngebubarin lah, minta izin susah, ada
ini, ada itu, udah biasa” (Nyoman, 490-492)
Perlakuan yang diterima Bali Tolak Reklamasi ini berakibat
pada sentimen negatif terhadap negara. Seperti Ketut yang merasa
suara gerakan tidak pernah didengarkan. Bahkan Ketut sudah
kehilangan kepercayaan dengan pemerintah.
“Kenapa ada perilaku dan pikiran yang berubah karena
mengikuti gerakan?”
“Sudah enam tahun kita bikin gerakan ini, seperti nggak
didengar kita. Nah jadi di mana, di mana rakyat, di mana
pemerintah sebenarnya?” (Ketut, 287-289).
Walau demikian, anggota kelompok lebih sering tidak
membalas perlakuan ini. Nyoman memilih untuk mendiamkan dan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
86

membiarkan pihak yang berbeda pendapat. Usaha untuk mengajak
masuk dalam gerakan menjadi pilihan sikap lain yang dipilih Made.
“Bagaimana pengalaman dengan kelompok lain?”
“Tapi pandangan saya pribadi sama dia, kan ini tidak boleh
dipaksakan, orang berjuang itu kan nggak boleh dipaksakan,
tergantung hati nuraninya dia. Kalau dia berjuang dengan
cara diam, dia merasa nyaman, ya kita biarkan aja dulu. Tapi
kita tidak memutus hubungan sama dia, kan. Kita tetap
berteman, kita tetap bercerita-cerita” (Wayan, 264-268).
“Ya dijelasin aja sebisanya. Soalnya kan bagus, reklamasi, ya
udah dijelasin aja. Kita cuma, ya coba aja cari info di sini,
gitu. Jarang juga sampai gontok-gontokan gitu lho. Saya
cuma ngasih, karena untuk beberapa orang kan yang bisa
merubah dirinya itu ya hanya dirinya sendiri kan. Tergantung
situasi kan jadinya. Ada beberapa hal yang memang kita
kasih referensi aja, coba baca-baca, kita tambah referensi.
Jadi bisa ada pertimbangan buat ambil keputusan,
mendukung atau menolak. Selebihnya ya udah biarin dia
berproses sendiri” (Made, 247-253).
Namun anggota

kelompok tidak hanya

mendapatkan

perlakuan. Perlakuan yang memperlihatkan pembedaan terhadap
pihak lain dilakukan pula, seperti swasensor oleh Putu dan Made
terhadap peneliti. Perlakuan ini dapat dipahami sebagai penjagaan
pada konfidensial kelompok.
“Apa kelemahan Bali Tolak Reklamasi yang perlu
dibenahi?”
“Banyak kelemahan. Banyak kelemahan. Tapi saya pikir
nggak perlu disampaikan” (Putu, 809-810, 813-814).
“Kita nggak boleh ngasih tahu” (Made, 373-374).
c)

Hal-hal Lain di Luar Kelompok

Hal-hal lain di luar kelompok tetap penting untuk diperhatikan.
Maksud dari “di luar” adalah pengalaman-pengalaman yang tidak
terjadi di dalam kelompok maupun pada hubungan antar kelompok.
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Tetapi “di luar” tetap memberi perhatian pada pengalaman anggota
kelompok yang masih berikatan dan berkaitan dengan dinamika
kelompok.
Bentuk identitas sosial membuat informan memiliki cara
pandang pada diri yang kemudian memengaruhi kehidupan individu.
Perubahan ini ada pada kehidupan perilaku dan pikiran keseharian
walaupun individu tersebut berada dalam lingkungan dan konteks
sosial yang berbeda dengan kelompok. Gerakan secara konsisten dan
intens mengadakan Aksi Parade Budaya. Belum lagi kampanye juga
dilakukan di media sosial. Aktitas dalam kelompok ini berpengaruh
pada peningkatan kemampuan menyampaikan pendapat.
“Ada nggak, pikiran atau perilaku baru yang dimiliki
setelah mengikuti gerakan ini dan sebelumnya belum
pernah ada?”
“Demo aja yang jadi lebih intens. Jadi lebih sering orasi. …
Kan sebelum BTR emang udah belajar. Maksudnya jadi lebih
banyak tempat latihannya” (Made, 181-182, 185-186).
“Lalu dari pengamatan Bli, apakah ada pikiran atau
perilaku baru yang ada di Bali setelah mengikuti gerakan
ini dan sebelumnya belum pernah ada?”
“Dulunya saya yang bermedia sosial ya nggak, sembarangan
lah. Tapi saya sekarang bisa menjaga berbicara di media
sosial gimana, berita mana yang harus kita share. Apa
gunanya kita share berita yang nggak menguntungkan kita.
Kalau ada berita pergerakan ya itu aja yang kita share. Kita
cari, cari-cari informasi di sana. Itu aja sih perubahannya”
(Wayan, 364-369).
3.

Dampak Sosial pada Bali
Keterlibatan dalam Bali Tolak Reklamasi tidak hanya memberikan
pengaruh yang signifikan pada kehidupan personal anggota. Lebih dari itu,
keterlibatan individu dalam kelompok serta keberadaan kelompok di Bali
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memberikan dampak sosial pada Bali. Kelompok dan gerakan sedang
menolak rencana reklamasi Teluk Benoa dengan kritik kritis. Kebiasaan
mengkritik tersebut lalu menjadi kebiasaan anggota kelompok ketika
berada dalam konteks sosial yang lain. Krama Bali kini menjadi
masyarakat kritis dalam pemikiran dan pendapat, terutama dalam isu
pembangunan, karena terlibat kelompok.
“Lalu dari pengamatan Bli, apakah ada pikiran atau perilaku
baru yang ada di Bali setelah mengikuti gerakan ini dan
sebelumnya belum pernah ada?”
“Sikap kritis itu kemudian juga berkembang dalam dinamika
mereka di kampung-kampung. Sehingga mereka juga mulai kritis
pada agenda-agenda pembangunan di kampung-kampungnya”
(Putu, 716-718).
“Saya lihat mereka lebih punya daya pikir berani untuk tidak
merusak lingkungan lagi. Jadi mereka lebih paham tentang
bagaimana infrastruktur pembangunan yang benar-benar bagus
dan tertata. Dapat kok mereka, dapat belajar” (Ketut, 494-497).
Perilaku kritis ini tidak selalu langsung menuju permasalahan yang
disasar. Seni sebagai metode kritik juga mulai menjamur di Bali setelah
adanya kelompok. Hal ini terjadi karena, telah dipaparkan di atas pula, seni
menjadi salah satu metode protes Bali Tolak Reklamasi. Seni di Bali kini,
terutama seni musik, terpengaruh pengetahuan dalam kelompok.
“Lalu dari pengamatan Bli, apakah ada pikiran atau perilaku
baru yang ada di Bali setelah mengikuti gerakan ini dan
sebelumnya belum pernah ada?”
“Band-band nggak cuma ngomongin lagu aja. Okelah, lagu
mereka tentang cinta, tapi ada yang disuarakan bahwa cintanya
dikonteksnya. Lagu ini buat kekasih hatiku, tapi kita nggak akan
bisa menjalin cinta kalau Bali ini rusak gara-gara reklamasi,
kayak gitu lho. Hahaha. Buat apa kita cuap-cuap tentang cinta
kalau Bali ini akan amblas. Gitu, jadi lebih kritis, lebih berani
bersuara” (Made, 360-364).
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“Kalau dari segi musisi ya, dulu mungkin bisa dihitung musisi di
Bali yang kritis, baik di atas panggung atau pun di luar urusan
dengan musik, maksudnya ya personal-personal. Sekarang hampir
semua, ya itu tadi, ada trigger untuk belajar” (Nyoman, 10051008).
Perubahan di Bali karena adanya Bali Tolak Reklamasi, terjadi
juga pada entitas yang khas ada di Bali yaitu desa adat. Perubahan desa
adat tersebut terjadi ketika desa adat bergabung dalam kelompok dan
gerakan menolak rencana reklamasi Teluk Benoa. Sikap desa adat untuk
menolak adalah hal baru terjadi di Bali. Jumlah desa adat yang bergabung
juga terbilang besar. Desa adat yang menolak juga tidak hanya desa adat
yang terdampak langsung.
“Bagaimana dinamika pasang surut gerakan?”
“50 tahun ke belakang belum ada, bahkan 100 tahun ke belakang,
dalam pengamatan saya belum pernah ada perlawanan terhadap
investasi yang dilakukan oleh desa adat sampai tiga puluh
sembilan desa adat ya. Walaupun desa adat di Bali jumlahnya dua
ribuan desa adat tapi tiga puluh sembilan desa adat ini adalah
jumlah terbesar yang pernah beraliansi untuk, untuk melawan
investasi” (Putu, 187-192).
“Bagaimana pandangan Bli mengenai AMDAL yang tidak
memenuhi syarat sosial budaya?”
“Kita bisa bersama-sama membuat desa adat bersikap, gitu kan.
Kita bersama-sama membuat situasi itu orang semangat belajar
dan berani berjuang” (Made, 349-351).
“Apa kekuatan dari kelompok?”
“Kekuatannya adalah desa adat. Kekuatannya di sana, desa adat.
Ya mereka berkumpul jadi satu untuk menolak reklamasi ini.
Bayangin, desa adatnya udah ngumpul, udah ada yang menolak
gitu. Aku masih bingung lho. aku masih bingung dengan pikiran,
padahal desa adat sudah banyak menolak, hampir semua anak
muda menolak” (Ketut, 526-530).
Dampak Bali Tolak Reklamasi bahkan terjadi pada politik regional
di Bali. Dampak ini terjadi baik di kabupaten/kota maupun pada provinsi.
Hal ini terjadi tidak terlepas dari rencana reklamasi Teluk Benoa yang juga
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berada dalam ranah politik. Isu tersebut menjadi hal yang perlu disuarakan
untuk ditolak oleh politikus karena tekanan publik.
“Lalu dari pengamatan Bli, apakah ada pikiran atau perilaku
baru yang ada di Bali setelah mengikuti gerakan ini dan
sebelumnya belum pernah ada?”
“Mengubah diskursus politik. Kalau kita, kita lihat kan di
beberapa Pilkada-pilkada kan, nggak ada politisi yang nggak
dipaksa oleh, oleh publik untuk ngomong Tolak Reklamasi kan.
Kalau nggak ngomong soal reklamasi, itu sudah pasti, itu satu,
satu penilaian absolut begitu untuk mereka memilih. Kalau tidak
tolak reklamasi tidak pantas dipilih, pasti begitu. Sehingga
Pilkada Bupati Badung, Walikota Denpasar, gubernur itu mereka,
mana politisi yang nggak ngomong reklamasi. Mau tidak mau
mereka harus ngomong itu” (Putu, 770-776).
Adanya gerakan sosial dari kelompok – termasuk identitas sosial
di dalamnya – berhasil mewujudkan perubahan sosial yang diharapkan –
walau belum final. Reklamasi Teluk Benoa urung dilaksanakan karena
proses Analisis Dampak Lingkungan belum memenuhi syarat sosiokultural dengan adanya penolakan masyarakat. Hal tersebut diceritakan
oleh para informan. Para informan memberikan beragam komentar
mengenai hal ini yang pada intinya menunjukkan keyakinan bahwa
gerakan yang dilakukan akan mendatangkan hasil.
“Bagaimana pendapat mengenai reklamasi yang belum
kunjung dilaksanakan karena alasan AMDAL?”
“Satu hal yang tidak, dianggap, satu aspek yang tidak bisa
dipenuhi, itu adalah aspek sosial budaya di mana adanya
penolakan masyarakat, masyarakat ada. Itu yang tidak bisa
dipenuhi karena sampai berjalannya waktu, tidak ada yang
menyatakan setuju terhadap reklamasi Teluk Benoa, sehingga
aspek sosial budaya tidak terpenuhi. Syarat, syarat, karena aspek
sosial budaya karena tidak terpenuhi, dia belum bisa memenuhi
kelayakan AMDAL” (Putu, 660-666).
“Menunjukkan bahwa memang, memang, memang ini nyata,
penolakan ini nyata, penolakan ini bukan rekayasa, penolakan ini
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bukan suatu yang dibuat-buat, penolakan ini memang nyata dan
memang benar begitu secara faktual” (Putu, 671-673).
“Benar-benar membuktikan bahwa ya perjuangan kita ini ada
hasilnya. Sudah ada hasilnya. … Kadang orang sukanya mikir
kenapa sih demo, kok nggak batal-batal. Lha kalau kita nggak
demo, itu lolos. Aspek sosial-kultural bakal lewat terpenuhi kalau
tidak ada penolakan. Makanya penting ada penolakan dari
masyarakat lewat aksi turun ke jalan” (Made, 338-339, 341-344).
“Jadi itu salah satu, salah satu ya, kemenangan kita. Kenapa aku
bilang salah satu, karena waktu itu udah masuk tahun kelima,
bahkan pondasi pun nggak ada di Teluk Benoa, itu kemenangan
kita kedua” (Nyoman, 962-964).
“AMDAL-nya kan memang, memang itu nggak lolos uji kan. Jadi
setelah didiamkan selama dua tahun, kan dia gugur itu. Nah di
situ kita ikut, apa, gembira di kemenangan fase pertama ini”
(Ketut, 473-475).
“Kalau dia menerima karena ada masih tetap ada penolakan.
Artinya perjuangan kita tidak sia-sia, perjuangan kita
diperhatikan. Biar kita tetap menjaga semangat perjuangan itu,
harus tetap berjuangnya, tetap kita jaga. Kalau pandangannya itu
artinya kita tidak sia-sia selama lima tahun itu berjuang, ternyata
itu membikin AMDAL-nya tidak lolos, berarti kita sudah berhasil
dalam fase itu” (Wayan, 340-345).
4.

Modal Awal Gerakan Sosial
Bali Tolak Reklamasi tidak hidup dalam ruang hampa. Kelompok
mendapat pengaruh pula dari dalam kelompok itu sendiri dan juga dari luar
kelompok. Pengaruh dari konteks yang ada di Bali menjadi modal awal
berjalannya kelompok. Salah satu modal awal ini hadir dalam alasan
kebudayaan untuk menolak rencana reklamasi Teluk Benoa.
“Kenapa Bli memiliki alasan menjaga budaya sendangkan
latar belakang Bli sendiri bukan orang dari Bali?”
“Harus dibela lah, kan itu kawasan suci” (Ketut, 79).
“Alasan pribadi untuk menolak reklamasi Teluk Benoa ini
sebenarnya apa sih Bli?”
“Laut di Bali itu sangat disucikan ya. Laut sangat penting untuk
acara-acara adat, agama, keagamaan. Kawasan suci, apa lagi itu
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sudah ditetapkan jadi kawasan suci kan. Jadinya ya harus kita
bela” (Wayan, 44-46).
“Kenapa menjaga alam Bali ini bisa membuat Bli lebih
bergairah?”
“Kan kita orang Bali itu sangat menyucikan laut, menyucikan laut.
Kalau itu mau diurug dan itu merusak alam, kenapa tidak kita
lawan? Sama dengan orang yang mau kencing di tempat suci kita,
di sanggah kita. Masak kita biarkan dia, kalau kita tidak lawan
dia” (Wayan, 245-248).
Hal lain yang memengaruhi adalah kearifan lokal Bali. Sebagai
daerah dan entitas yang masih lekat dengan tradisi kebudayaan, Bali
memiiliki kearifan lokal yang berdiri kuat dalam diri individu. Salah satu
contohnya adalah bahwa ajaran karma membuat individu berpikir dua kali
untuk mendukung rencana reklamasi Teluk Benoa.
“Bagaimana pendapat mengenai orang-orang yang
mendukung reklamasi?”
“Mungkin, makin ke sini mereka makin malu, makin merasa malu
karena, dan makin sadar, damn aku cuma dibayar sekian kok aku
mau ya ngelakuin kayak gitu. Apa lagi kalau orang Bali asli
percaya sama karma, mereka pasti mikir dua kali, damn aku
giniin saudaraku orang Bali juga, besok aku mati siapa yang
bantu, besok anakku entar gede diapa-apain lagi gara-gara aku. Itu
kan, pikiran awam orang Bali tentang karma” (Nyoman, 780785).
Masih berhubung dengan kebudayaan Bali, keberadaan lembaga
desa adat yang khusus ada di Bali juga memberi pengaruh. Lembaga desa
adat menjadi salah satu kekuatan kelompok. Kekuatan tersebut dibangun
oleh solidaritas dan berkumpulnya desa adat menjadi satu.
“Bagaimana dinamika pasang surut gerakan?”
“Ada yang menarik bahwa perlawanan ini dari desa adat ya tadi
itu, tidak hanya desa adat yang berkonflik tapi tidak terdampak
langsung, atas solidaritas adat, melakukan perlawanan” (Putu,
198-200).
“Apa kekuatan dari kelompok?”
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“Kekuatannya adalah desa adat. Kekuatannya di sana, desa adat.
Ya mereka berkumpul jadi satu untuk menolak reklamasi ini.
Bayangin, desa adatnya udah ngumpul, udah ada yang menolak
gitu. Aku masih bingung lho. aku masih bingung dengan pikiran,
padahal desa adat sudah banyak menolak, hampir semua anak
muda menolak” (Ketut, 526-530).
Konteks sosial yang ada di Bali masih memberikan pengaruh untuk
menguatkan jalannya gerakan. Kebanggaan menjadi orang Bali membuat
rencana reklamasi Teluk Benoa dilihat sebagai penjajahan yang harus
ditolak, membuat rasa keterikatan dengan Bali, mengalahkan godaan
material, dan kemauan bertahan hingga akhir.
“Bagaimana caranya orang yang berbeda latar belakang ini
bisa bersatu dalam Bali Tolak Reklamasi?”
“Kalau orang bilang kayak pride-nya, pride-nya jadi orang Bali.
Malu kalau, anggap lah kayak gini, kasarnya nggak mau dijajah,
nggak mau punyanya, orang Bali itu nggak mau punyanya dia
diambil orang lain. Kasarnya begitu, kasarnya begitu” (Nyoman,
580-583).
Kebanggaan dari konteks sosial Bali, dapat diamati lebih spesifik
ke

sejarah Perang Puputan. Puputan merupakan istilah untuk

menggambarkan perang habis-habisan sampai penghabisan. Etos ini
menjadi esensi, referensi, dan penyemangat Bali Tolak Reklamasi. Walau
telah berjarak ratusan tahun, etos ini masih dibawa, dirasakan, dan
dibanggakan hingga sekarang. Esensi dari etos puputan adalah berjuang
sampai batas akhir perjuangan. Puputan membutuhkan curahan energi
keseluruhan yang dapat dicapai dengan sekuat-kuatnya. Puputan juga
mengajarkan nilai untuk membela sampai titik darah penghabisan.
Sedangkan Puputan sebagai referensi perjuangan yang dimaksud adalah
pengalaman masa lalu yang perlu diterapkan pada penolakan yang sedang
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diperjuangkan. Perjuangan menolak reklamasi menjadi wujud nyata dari
etos puputan dan cinta terhadap Bali. Puputan kini menggerakan kelompok
dan disuarakan serta diperjuangkan melalui gerakan.
“Apa pengaruh dari peristiwa sejarah, terutama Perang
Puputan, dalam Bali Tolak Reklamasi?”
“esensi gerakan ini, esensi dan totalitas gerakan. Bahwa memang
sejak dia dibentuk dan diinisiasi, ForBALI dan kemudian
Pasubayan, bergerak untuk, untuk, untuk memperjuangkan Teluk
Benoa sekuat-kuatnya, sehabis-habisnya” (Putu, 608-611).
“Esensi puputan itu kan berjuang sekuat-kuatnya, seterhormathormatnya. Sampai memang kita bisa mencapai ini, sampai batas
titik kita mampu berjuang. Itu sebetulnya. Jadi esensinya adalah
totalitas gerakan. Yang tidak, tidak tidak mau tersandera pada,
pada situasi apakah gerakan akan menang atau gerakan akan
kalah. Tapi totalitas gerakan adalah gerakan yang mencurahkan
seluruh energinya, seluruh tindakannya untuk mencapai tujuan
sekuat-kuatnya. Gitu. Mencapai tujuan, sekuat-kuatnya” (Putu,
612-618).
“Udah kayak, bawa balik, nginget sejarah lagi masa lalu itu.
Bahwa Bali itu juga ada perjuangan habis-habisan. Ini sekarang
ayo, di sini kita coba terapkan perjuangan yang bener habishabisan. Ya itu, sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Kayak gitu.
Sejarah yang kita pakai buat nyemangatin lagi. Puputan itu kan
habis-habisan” (Made, 290-294).
“Nilai bagus, yang bagusnya kemudian ya kayak sekarang.
Terbukti lagi hal puputan yang waktu itu, waktu itu bedanya
mungkin angkat senjata segala macam, ini sama juga cuma
mungkin versinya bukan senjata langsung atau apa. Tapi at least
bergerak untuk Bali” (Nyoman, 894-897).
“Puputan itu kita membela sampai mati, tolak reklamasi ini. Kan
namanya puputan juga, kita melawan sampai titik darah
penghabisan, bisa sampai mati. Titik darah penghabisan itu
banyak, sampai benar-benar kita udah nggak ada baterai lagi. Tapi
kan, pergerakan ini kan tidak, tidak sebegitu mudahnya muncul.
Apa sih salahnya pemerintah mendengarkan kita untuk sekecil
700 hektoare ini. Aku juga berpikir, apa sih sebenarnya yang
dipertahankan untuk direklamasi” (Ketut, 399-405).
“Pengaruh itu mungkin ada ya. Artinya tentang perjuangan
pejuang-pejuang melawan penjajahan itu, semangat puputannya
masih kita, apa namanya, rasakan dan tetap kita bangga dengan
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pejuang-pejuang kita terdahulu, pahlawan-pahlawan itu. Mereka
yang berjuang mengamankan Bali, kenapa sekarang kita sebagai
generasi penerusnya, tidak mengikuti semangat perjuangannya.
Harusnya ya tetap mengikuti semangatnya” (Wayan, 290-295).
Selain konteks sosial Bali yang menjadi modal awal gerakan, ada
pula pengaruh dari dalam kelompok yang menjadi tambahan modal
gerakan. Tambahan modal ini berasal dari keyakinan dan kepercayaan
terhadap kekuatan kelompok. Keterlibatan dalam kelompok membuat
individu di dalamnya yakin dan percaya bahwa gerakan yang sedang
dilakoni menghasilkan perubahan sosial pada keadaan yang sedang
diperjuangkan. Keyakinan dan kepercayaan ini muncul dalam pernyataanpernyataan mengenai perubahan sosial yang telah dihasilkan yaitu tidak
terlaksananya reklamasi Teluk Benoa.
“Bagaimana pandangan Bli mengenai AMDAL yang tidak
memenuhi syarat sosial budaya?”
“Aspek sosial budaya terutama aspirasi masyarakat pada proyek
ini adalah punya nilai penting sehingga itu menjadi syarat yang
mutlak di dalam pemenuhan kelayakan AMDAL, itu yang
membuat AMDAL-nya tidak bisa bergerak banyak” (Putu, 685688).
“Kadang orang sukanya mikir kenapa sih demo, kok nggak batalbatal. Lha kalau kita nggak demo, itu lolos. Aspek sosial-kultural
bakal lewat terpenuhi kalau tidak ada penolakan. Makanya
penting ada penolakan dari masyarakat lewat aksi turun ke jalan”
(Made, 341-344).
“Kalau dia menerima karena ada masih tetap ada penolakan.
Artinya perjuangan kita tidak sia-sia, perjuangan kita
diperhatikan. Biar kita tetap menjaga semangat perjuangan itu,
harus tetap berjuangnya, tetap kita jaga. Kalau pandangannya itu
artinya kita tidak sia-sia selama lima tahun itu berjuang, ternyata
itu membikin AMDAL-nya tidak lolos, berarti kita sudah berhasil
dalam fase itu” (Wayan, 340-345).
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Rencana reklamasi Teluk Benoa tidak kunjung dilaksanakan disebabkan
adanya penolakan. Hal ini membuktikan bahwa gerakan kelompok
berhasil memberi pengaruh pada permasalahan yang sedang terjadi.
“Bagaimana pandangan Bli mengenai AMDAL yang tidak
memenuhi syarat sosial budaya?”
“Menunjukkan bahwa memang, memang, memang ini nyata,
penolakan ini nyata, penolakan ini bukan rekayasa, penolakan ini
bukan suatu yang dibuat-buat, penolakan ini memang nyata dan
memang benar begitu secara faktual” (Putu, 671-673).
“Benar-benar membuktikan bahwa ya perjuangan kita ini ada
hasilnya. Sudah ada hasilnya” (Made, 338-339).
“Kalau dia menerima karena ada masih tetap ada penolakan.
Artinya perjuangan kita tidak sia-sia, perjuangan kita
diperhatikan” (Wayan, 340-341).
Selain itu, modal dari dalam kelompok dihasilkan dari kebersatuan
kelompok. Kebersatuan ini didapatkan dari keterlibatan selama jangka
waktu yang relatif lama dalam kelompok dengan pengalaman bersama.
Kesamaan pandangan terhadap permasalahan juga menjadi pemersatu
dalam kelompok.
“Bagaimana caranya orang yang berbeda latar belakang ini
bisa bersatu dalam Bali Tolak Reklamasi?”
“Proses advokasi lima tahun ini dalam berbagai bentuk. Itu kan,
yang, yang membuat sebetulnya, dinamika ini yang membuat
mereka menjadi, kemudian menjadi saling memahami” (Putu,
303-305).
“Kenapa Bali Tolak Reklamasi membuat kelompok besar
dalam gerakan dan tidak bergerak sporadis?”
“Tujuannya mungkin sama tapi kurang, mau hantam. Kayak
misalnya kamu mau hantam, mukulnya biar keras banget, tapi
nggak ngumpul, kayak gimana? Ya kayak gini deh, kayak sapu
lidi deh. Cuma satu aja, mana lebih sakit sama sekalian
semuanya? Gitu lho. Hantamnya sama, apa namanya,
momentumnya mungkin sama, tapi nggak terlalu sakit, jadinya
musuh kita nggak terlalu sakit kalau sporadis. Kalau pengen
musuh kita tewas apa nggak, sori ya pakai kata yang kayak gini.
Kamu pengen musuh kita kayak gimana. Cuma dicubit doang apa

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
97

dipukul. Kalau mau dipukul, ayo bareng-bareng. Kalau cuma mau
dicubit ya udah sendiri-sendiri. Tapi ya nggak tumbang itu
musuh?” (Nyoman, 737-745).
“Karena kalau kita mempunyai banyak suara itu akan jadi ini
nanti, apa namanya, tidak ada satu topik atau satu kesatuan suara
yang bisa kita perjuangkan dan didengar oleh pemerintah” (Ketut,
310-312).
“Kenapa menolak dan berjuang untuk menolak?”
“Kalau kita cuma sendiri kan tidak mungkin dalam berjuang itu.
Kita harus bersatu, bersama, komitmen bersama. Tapi perjuangan
ini mungkin selain advokasi-advokasi, orang-orang yang mungkin
di bidangnya, karena mungkin kita tidak di sana ya kita berjuang
di jalan” (Wayan, 67-70).
Pengaruh dari dalam kelompok terjadi pula sebelum gerakan
berjalan. Keberadaan LSM yang aktif dalam advokasi lingkungan sebagai
whistle-blower memberi pengaruh. Pengalaman-pengalaman dalam
advokasi-advokasi lingkungan yang terdahulu turut memengaruhi gerakan
dalam kelompok.
“Apa pengaruh dari peristiwa sejarah dalam Bali Tolak
Reklamasi?”
“Kita banyak belajar dari advokasi-advokasi yang kita lakukan
sebelum-sebelumnya. Jadi sebetulnya gerakan Tolak Reklamasi
ini satu gerakan yang, yang, yang hasil dari refleksi atas advokasiadvokasi yang kita lakukan sebelum-sebelumnya. Dan, dan, dan
tidak bisa, tidak bisa disebut satu persatu ini ya, peristiwa gitu
yang jadi dia pemantik karena kalau dengan konteks Bali
misalkan, ya pasti kita merefleksikan dari kasus reklamasi di
Pulau Serangan. Kita merefleksikan dengan dengan kebijakan
pariwisata masal, kita merefleksikan dengan berbagai represirepresi kekuasaan untuk kepentingan untuk kepentingan pemodal
gitu. Dan kemudian dia menjadi, apa ya, akumulasi dari, dari, dari
proses advokasi yang kita lakukan. Dari berbagai refleksi dan
evaluasi gerakan, baik dari cerita kekalahan maupun cerita
kemenangan. Itu yang kita refleksikan dan, dan, dan dipraktekan
dalam gerakan Bali Tolak Reklamasi” (Putu, 589-601).
“Kejadian-kejadian perlawanan-perlawanan kecil juga sih
mungkin. Dulu kan dikit-dikit kalau Walhi advokasi, demo cuma
lima orang, tujuh orang. Tapi gapapa, hajar terus. Mungkin
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perlahan orang juga mulai ngeh kalau ada problem di sini” (Made,
265-268).
D. Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini disusun berdasarkan hasil langkah-langkah analisis
dan Hasil Analisis Data. Hasil penelitian ini disusun berdasarkan temuan
bahwa pengalaman terlibat dalam kelompok membentuk identitas sosial dan
identitas sosial kemudian mempengaruhi pengalaman terlibat dalam kelompok.
Penyusunan hasil penelitian menggunakan alur dari tema. Secara garis besar,
hasil penelitian disajikan berdasarkan kronologi sebelum terlibat, dalam
keterlibatan, dan dampak dari keterlibatan.
1.

Informan Putu
Putu memiliki beberapa alasan untuk menolak rencana reklamasi
Teluk Benoa. Menurut Putu, keuntungan reklamasi Teluk Benoa hanya
akan dimiliki segelintir pihak. Ironisnya manfaatnya malah tidak dapat
dirasakan oleh publik secara luas. Putu juga berpandangan bahwa berbagai
prosedur perizinan rencana reklamasi Teluk Benoa ini tidak adil karena
manipulasi kekuasaan dan pemaksaan dari penguasa yang berkongsi
dengan pengusaha sering terjadi. Rencana reklamasi Teluk Benoa juga
dipandang akan mendatangkan dampak buruk bagi lingkungan hidup,
pariwisata, ekonomi, serta adat dan agama di Bali. Pandangan yang
dimiliki Putu ini membentuk identitas sosial pejuang lingkungan dan
sosial.
Putu memiliki banyak pengalaman ketika berada dalam kelompok.
Putu mengikuti kesepakatan kelompok dan tidak menganggap diri lebih
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istimewa dibandingkan dengan yang lain. Selain itu Putu secara suka rela
membagi dan kehilangan waktu yang seharusnya digunakan untuk
kepentingan pekerjaan dan keluarga demi kelompok. Pengalaman Putu ini
membentuk identitas sosial yang demokratis dan mengutamakan
kelompok daripada diri sendiri.
Identitas sosial ini kemudian mempengaruhi pengalaman Putu.
Salah satunya adalah membuat Putu memiliki komitmen terhadap
kelompok dengan tetap memimpin sebagai koordinator hingga saat ini.
Putu juga aktif dalam menginvestigasi, menganalisis kasus, serta
mengoordinasi basis-basis kelompok dan gerakan yang menjadi
aktivitasnya di dalam kelompok. Identitas sosial ini juga membuat Putu
memiliki stereotyping pada penolak reklamasi yang hanya diam; memiliki
prejudice pada aparat dan penolak reklamasi yang hanya diam; dan
melakukan discrimination pada peneliti. Putu sendiri kerap mendapat
discrimination oleh orang-orang berbadan besar dan pihak pro-reklamasi.
2.

Informan Made
Made memiliki beberapa alasan untuk menolak rencana reklamasi
Teluk Benoa. Secara mendasar, reklamasi Teluk Benoa tidak dibutuhkan
oleh Bali, menurut Made. Reklamasi Teluk Benoa dianggap hanya akan
memberi dampak kerusakan pada lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi.
Dampak ini disebabkan kawasan Bali bagian selatan sudah sesak dan
berbeban berat. Made khawatir jika reklamasi Teluk Benoa hanya akan
menguntungkan segelintir pihak. Alasan penolakan Made ini membentuk
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identitas sosial pejuang lingkungan dan sosial.
Pengalaman Made ketika berada dalam kelompok tidak kalah
menarik. Made menghormati dan menjalani kesepakatan kelompok. Made
sendiri sering membagi pekerjaan kelompok pada anggota yang lain. Made
rajin menyuarakan penolakan melalui karya bersama band dan ajakan pada
teman komunitas punk. Bahkan, Made bersedia menggeser agenda
kegiatan lain demi agenda kegiatan Bali Tolak Reklamasi. Pengalaman
Made ini membentuk identitas sosial yang demokratis dan mengutamakan
kelompok namun tetap menghargai keunikan diri pribadi.
Bentuk identitas sosial ini kemudian mempengaruhi pengalaman
Made di dalam kelompok. Identitas sosial membuat Made terlibat dalam
mendesain poster aksi, menjadi koordinator lapangan untuk Aksi Parade
Budaya, mengorganisasi kampanye populer, dan membuat lagu mengenai
isu. Identitas sosial ini juga membuat Made memberikan prejudice pada
pihak yang mendukung reklamasi dan pihak yang menolak reklamasi
namun belum memaksimalkan peran, serta melakukan discrimination
pada peneliti.

3.

Informan Nyoman
Penolakan rencana reklamasi Teluk Benoa oleh Nyoman dilandasi
beberapa alasan. Pertama, Nyoman memiliki ketidakpercayaan terhadap
pemerintah. Ketidakpercayaan ini disebabkan banyak kejanggalan dan
pembohongan publik dalam proses perizinan proyek dan juga dipengaruhi
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pengalaman pribadi Nyoman. Selain itu, rencana reklamasi Teluk Benoa
dipandang Nyoman tidak tepat secara ekologis. Nyoman juga khawatir
ketidakadilan sosial dengan matinya usaha ekonomi kecil akan terjadi jika
reklamasi jadi dilaksanakan. Alasan penolakan Nyoman ini membentuk
identitas sosial pejuang lingkungan, kebudayaan, dan sosial.
Pengalaman Nyoman ketika berada dalam kelompok tidak kalah
banyak

ragamnya.

Misalnya

pengalaman

Nyoman

menyetujui

kesepakatan kelompok. Selama dalam kelompok menjalani kehidupan
sehari-hari secara mengalir tanpa pemisahan yang berarti antara
kepentingan kelompok dan pekerjaan. Pengalaman Nyoman tersebut
membentuk identitas sosial yang demokratis dan mengutamakan
kelompok.
Bentuk identitas sosial juga mempengaruhi pengalaman Nyoman.
Nyoman kerap berusaha menularkan penolakannya melalui ajakan.
Nyoman juga kerap terlibat mensosialisasikan kelompok dan gerakan,
membuat konser, menyebarkan petisi daring, mendesain poster aksi,
membuat buletin, dan mengikuti Aksi Parade Budaya. Tidak hanya
pengalaman dalam kelompok, identitas sosial membuat Nyoman memiliki
prejudice pada isu-isu lain, pihak yang mendukung rencana reklamasi
Teluk Benoa, pihak yang menolak namun tidak terlibat dalam gerakan, dan
pihak yang tidak memiliki ikatan pada Bali. Nyoman dan kelompok sendiri
sering mendapat discrimination oleh ormas, orang-orang berbadan gede,
intelejen, polisi, dan komunitas punk.
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4.

Informan Ketut
Ketut memiliki beragam alasan untuk menolak rencana reklamasi
Teluk Benoa. Menurut Ketut, status Teluk Benoa sebagai kawasan
konservasi membuat reklamasi tidak bisa dilaksanakan. Rencana
reklamasi Teluk Benoa juga tidak dibutuhkan karena Bali memiliki banyak
objek wisata dan akomodasi lain. Selain itu, rencana reklamasi Teluk
Benoa memunculkan ketimpangan antara manfaat yang hanya dinikmati
sedikit pihak dengan dampak lingkungan dan dampak sosialnya
ditanggung masyarakat. Alasan penolakan Ketut ini membentuk identitas
sosial pejuang lingkungan, kebudayaan, dan sosial.
Pengalaman Ketut dalam kelompok beragam. Misalnya, Ketut
memiliki komitmen untuk selalu menampilkan isu reklamasi Teluk Benoa
dalam setiap karya yang dibuat. Ketut juga menyetujui kesepakatan dan
norma yang berlaku, meskipun tidak bergabung dalam keorganisasian.
Ketut aktif menyebarluaskan isu kelompok melalui karya yang diciptakan.
Pengalaman-pengalaman Ketut di atas membentuk identitas sosial yang
demokratis dan mengutamakan kelompok namun tetap menghargai
keunikan diri pribadi.
Bentuk

identitas

sosial

juga

mempengaruhi

pengalaman

keterlibatan Ketut. Aktivitas dalam kelompok yang dilakukan Ketut antara
lain membuat video mengenai gerakan, menjelaskan isu ketika diundang
memberi lokakarya, mengikuti Aksi Parade Budaya, serta mengajak orang
lain mendukung gerakan. Pengalaman dalam hubungan antar kelompok

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
103

yang dimiliki Ketut memberikan prejudice pada pemerintah, pihak yang
tidak berpihak, pihak yang menolak reklamasi namun diam, dan pihak
yang mendukung reklamasi. Di sisi lain, Ketut pernah mendapatkan
discrimination oleh mantan rekan kerja.
5.

Informan Wayan
Wayan memiliki beberapa alasan untuk menolak reklamasi Teluk
Benoa. Menurut Wayan, rencana reklamasi Teluk Benoa tidak akan
memberikan kesejahteraan dan keuntungan bagi masyarakat. Wayan juga
menolak dengan alasan menjaga laut sebagai kawasan suci umat Hindu
Bali. Selain itu, Wayan tidak ingin terjadi kerusakan lingkungan seperti
dampak reklamasi Pulau Serangan pada tahun 1996 yang Wayan sendiri
lihat di pantai daerahnya. Padahal pantai di daerah Wayan berjarak sekitar
60 kilometer dari lokasi reklamasi Pulau Serangan. Alasan penolakan
Wayan ini membentuk identitas sosial pejuang lingkungan, kebudayaan,
dan sosial.
Wayan memiliki berbagai pengalaman di dalam kelompok.
Walaupun tidak sejak awal bergabung, Wayan menghormati kesepakatan
kelompok. Selama dalam kelompok, Wayan juga tidak mengistimewakan
diri. Wayan tidak pernah merasa bosan mengikuti kelompok dan gerakan.
Pengalaman Wayan dalam kelompok membentuk identitas sosial yang
demokratis dan mengutamakan kelompok.
Bentuk identitas sosial juga mempengaruhi pengalaman Wayan
dalam keterlibatannya. Wayan kemudian memiliki komitmen akan tetap
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berjuang menolak hingga tujuan kelompok dicapai. Wayan juga aktif
membantu persiapan deklarasi penolakan desa adat, menghubungkan
organisasi dengan basis di wilayah, mengoordinasi basis wilayah,
mendirikan baliho penolakan, dan menjadi koordinator lapangan pada
Aksi Parade Budaya. Dalam perilaku antar kelompok, Wayan memiliki
prejudice ke pihak yang mendukung reklamasi. Selain itu Wayan juga
mendapat discrimination dari pihak yang mendukung reklamasi dan pihak
yang tidak menolak reklamasi.
E. Pembahasan
Setelah data dianalisis dan hasil penelitian diperoleh, ditemukan tematema dari kelima informan yang menarik untuk dibahas dengan mendalam dan
lebih jauh untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pembahasan ini termasuk
dalam bagian langkah akhir Memproduksi Laporan. Seperti yang dijelaskan di
bagian sebelumnya analisis tematik mengakomodasi induktif sekaligus
deduktif serta keduanya (Willig, 2013). Pada bagian ini terdapat pembahasan
deduktif untuk menjelaskan temuan lapangan sekaligus pembahasan induktif
digunakan untuk pada penjelasan temuan lapangan yang menyangkut kritik
teori,
Pertanyaan penelitian mengenai gambaran identitas sosial pada aktivis
gerakan sosial Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa akan menjadi fokus
pembahasan. Selain fokus dari pertanyaan penelitian, hal-hal lain seperti
mengenai gerakan sosial dan dampak sosial pada Bali juga akan sedikit dibahas
dalam bagian ini. Gerakan sosial dibahas karena merupakan konteks

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
105

keberadaan identitas sosial. Sedangkan dampak sosial pada Bali dirasa perlu
dibahas untuk memperlihatkan signifikansi keberadaan gerakan sosial.
Temuan dalam penelitian ini adalah identitas sosial aktivis Bali Tolak
Reklamasi adalah identitas perlawanan milik pejuang lingkungan, pejuang
budaya, sekaligus pejuang sosial yang teguh. Identitas sosial ini dibentuk dari
alasan penolakan terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa serta kelompok
yang coba dilawan. Identitas sosial ini memiliki ciri demokratis, terbuka, dan
mengutamakan kepentingan kelompok; walau tetap menghargai keunikan
individu. Ciri ini diperoleh dari pengalaman langsung hasil dari bentuk
identitas sosial pada para informan yang terlibat dalam kelompok. Penelitian
juga menemukan proses pembentukan identitas yang dinamis sesuai konteks
dan fungsi identitas sosial yang belum terakomodir teori sebelumnya.
Gerakan sosial dibangun oleh beragam individu yang memiliki fokus
yang bervariasi namun dapat dipersatukan dalam pandangan yang sama
mengenai sebuah permasalahan yang dihadapi (Meyer, 2002). Kesamaan
pandangan bahwa terjadi jarak antara harapan dan kenyataan dalam
pemenuhan

kebutuhan

pada

sebuah

permasalahan

berakibat

pada

ketidakpuasan bersama (Hogg & Vaughan, 2010). Ketidakpuasan bersama
tersebutlah yang melahirkan gerakan sosial. Individu-individu yang memiliki
kesamaan pandangan ini kemudian berkumpul untuk membentuk gerakan
sosial atau bergabung dengan gerakan sosial yang telah ada sebelumnya.
Rencana reklamasi Teluk Benoa merupakan masalah yang sedang terjadi di
Bali. Terhadap permasalahan ini, pandangan bahwa rencana reklamasi Teluk
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Benoa tersebut harus ditolak menjadi pemersatu dalam gerakan sosial.
Alasan para informan menolak rencana reklamasi Teluk Benoa
terangkum dalam tiga alasan besar yaitu alasan lingkungan hidup, alasan
budaya, dan alasan sosial. Walaupun berbeda-beda, namun para informan
memiliki padangan yang sama untuk menolak rencana reklamasi Teluk Benoa.
Memiliki kesamaan pandangan untuk menolak ini merupakan titik awal
gerakan Bali Tolak Reklamasi hingga menjadi kelompok.
Ketiga alasan tersebut memiliki cakupan penjelasan yang luas. Alasan
lingkungan hidup didasarkan pemahaman para informan pada fungsi Teluk
Benoa sebagai kawasan konservasi yang memiliki hutan bakau serta
pengalaman kegagalan dan dampak buruk reklamasi Pulau Serangan di
Denpasar Selatan pada tahun 1996. Selanjutnya, para informan yang memiliki
rasa keterikatan dengan Bali, memaknai laut sebagai kawasan suci, serta
memiliki kekhawatiran mengenai potensi keterkikisan dan hilangnya
kebudayaan mengisi alasan budaya. Mengenai alasan sosial, penolakan para
informan berdasar pada pandangan bahwa rencana reklamasi Teluk Benoa
memiliki proses perizinan yang bermasalah, hanya menguntungkan segelintir
pihak saja, serta berpotensi menghadirkan ketidakadilan sosial seperti akan
membawa dampak buruk yang tidak dibutuhkan dan tidak memberi
keuntungan masyarakat Bali.
Selain menjadi titik awal gerakan sosial, ketiga alasan yang dimiliki
para informan ini penting dalam identitas sosial. Menurut Touraine (1965,
1966, dalam Castells, 2010) pada tipologi gerakan sosial yang disusunnya,
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identitas gerakan merujuk pada definisi diri dari gerakan sosial itu sendiri.
Alasan-alasan menolak rencana reklamasi Teluk Benoa membentuk definisi
diri atau identitas gerakan. Maka pejuang lingkungan hidup, budaya sekaligus
sosial menjadi identitas sosial Bali Tolak Reklamasi. Ketiga identitas tersebut
menyatu dalam identitas sosial gerakan karena gerakan sosial memang
memiliki banyak sifat (Hoffer, 1988).
Identitas pejuang lingkungan hidup atau identitas enviromentalis ini
perlu diperhatikan secara khusus. Gerakan enviromentalis sendiri merupakan
aksi bersama berdasar ilmu pengetahuan ilmiah yang dalam wacana maupun
praktik kelompok, bertujuan untuk mengoreksi pola hubungan manusia dan
lingkungan hidup yang destruktif melalui tindakan politis seperti lobi di
legislatif (Castells, 2010). Seperti yang dijelaskan sebelumnya, alasan-alasan
lingkungan hidup dalam Bali Tolak Reklamasi data-data ilmiah, serta gerakan
yang dilakukan kelompok banyak merambah tindakan politis seperti unjuk rasa
pada lembaga eksekutif maupun legislatif di daerah dan pusat. Berkembangnya
gerakan Bali Tolak Reklamasi sejak 2013 ini mempertahankan tren gerakan
enviromentalis yang berkembang dan berpengaruh signifikan sejak awal
milenium (Castells, 2010).
Identitas sosial Bali Tolak Reklamasi juga merupakan identitas
perlawanan. Identitas perlawanan adalah identitas yang dibangun dalam
kelompok pada aksi kolektif perlawanan terhadap penindasan dan dibentuk
menggunakan material yang diwariskan dari sejarah seperti etnisitas dan
lokalitas (Castells, 2010). Bentuk identitas perlawan ini hadir dalam Bali Tolak
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Reklamasi karena dibangun dalam kelompok yang sedang melawan
penindasan terhadap lingkungan hidup dan manusianya. Alasan-alasan
kebudayaan yang juga dipikirkan para informan menjadi penegasan identitas
perlawanan ini karena diturunkan dari kearifan lokal di Bali.
Selain kesamaan pandangan terhadap masalah yang bersifat kolektif
sebagai titik awal gerakan, keterlibatan para informan untuk bergabung dengan
kelompok yang terbentuk dalam gerakan turut dipengaruhi faktor-faktor
pilihan yang bersifat personal. Faktor personal ini vital dibutuhkan karena
tanpanya, individu yang memiliki kesamaan pandangan terhadap masalah
belum tentu terlibat dan bergabung dengan kelompok dalam gerakan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan tersebut berguna untuk
menentukan “siapa adalah siapa” karena individu pasti memiliki identitas yang
prural (Castells, 2010) dan membutuhkan adaptasi agar dapat berhubungan dan
berinteraksi dengan dunia secara tepat (Swann & Bosson, 2010). Faktor-faktor
negosiasi identitas tersebut yaitu perubahan peran sosial dan perkembangan,
perubahan sosial budaya dan lingkungan, memperoleh dan kehilangan keahlian
baru serta perubahan atas inisiatif (Swann & Bosson, 2010). Faktor peran sosial
mempengaruhi keterlibatan Putu dan Made karena sebelumnya telah tergabung
dalam lembaga swadaya masyarakat yang mengadvokasi isu lingkungan serta
Nyoman dan Ketut yang sebelumnya telah terlibat aktivisme. Pengaruh faktor
perkembangan terjadi pada Made dan Ketut yang merupakan seorang punk
serta Ketut yang memiliki pengalaman buruk dengan pemerintah. Kemudian
keterlibatan Nyoman dan Ketut yang disebabkan ajakan dari rekan aktivis lain
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menunjukkan kerja pengaruh faktor lingkungan. Terakhir, keterlibatan atas
inisiatif pribadi pada Wayan merupakan wujud dari faktor perubahan atas
inisiatif.
Para informan ini terlibat dalam gerakan berdasarkan cara pandang
mengenai persoalan rencana reklamasi Teluk Benoa dan kemudian dengan
alasan personal terlibat dalam kelompok Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa.
Keterlibatan dalam kelompok inilah yang kemudian membentuk identitas
sosial, dengan syarat yang menurut Castells (2010) jika diinternalisasi dan
makna dibangun dalam internalisasi tersebut. Bentuk identitas sosial tersebut
kemudian memengaruhi pengalaman diri individu dan lingkungan di
sekitarnya serta banyak mewarnai pengalaman bersama gerakan sosial ini.
Walau identitas sosial tetap dibentuk terus menerus dari pengalaman.
Bentuk identitas sosial Bali Tolak Reklamasi membuat para informan
memiliki pengalaman berkomitmen pada kelompok. Bentuk dari komitmen ini
bersifat personal karena memang berasal dari kesadaran yang unik dari tiap
individu, alih-alih dipaksakan dalam kelompok, sehingga bentuk komitmen
tiap individu berbeda satu sama lain. Komitmen ini dapat dilihat sebagai
manifestasi dari rasa memiliki pada kelompok. Pengetahuan individu mengenai
rasa memiliki pada kelompok sosial dari nilai yang berada dalam kelompok
tersebut (Tajfel, 1972, dalam Hogg & Abrams, 1998) merupakan komponen
penting dalam identitas sosial. Penekanan diberikan oleh Hogg dan Abrams
(1998) pada “ikatan yang tidak terpisahkan antara identitas sosial dan rasa
memiliki” karena rasa memiliki merupakan konsekuensi dari pendeskripsian
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diri yang tidak sekadar sebagai anggota kelompok.
Persetujuan norma kelompok juga terjadi karena keterlibatan individu
dalam kelompok. Mirip dengan komitmen, persetujuan ini juga tidak berasal
dari paksaan kelompok melainkan dari kesadaran pribadi individu. Hal tersebut
terjadi karena persetujuan norma merupakan hasil dari konsep diri yang
berkembang dari keanggotaan suatu kelompok yang merupakan bagian dari
identitas sosial (Hogg & Vaughan, 2010). “Norma” dalam pembahasan ini
bukan merupakan aturan maupun ketetentuan seperti dalam bahasa keseharian.
“Norma” dimaknai kepercayaan bersama mengenai perilaku yang menjadi
karakter kelompok. Norma inilah yang menjadi pembeda dari kelompok satu
dengan kelompok satunya (Hogg & Vaughan, 2010).
Karakter dari Bali Tolak Reklamasi ikut terbentuk dari norma-norma
yang disetujui para informan. Karakter kelompok ini yang pertama adalah
memiliki iklim demokratis. Iklim demokratis ini terbukti dengan pengalaman
para informan bahwa pengambilan keputusan kelompok didasarkan
kesepakatan bersama. Kelompok ini juga merupakan kelompok yang terbuka.
Para informan berpandangan bahwa siapa saja bisa bergabung dalam kelompok
asalkan menghormati kesepakatan bersama.
Pengutamaan kelompok juga menjadi karakteristik kelompok.
Pengalaman meluangkan waktu, menggeser agenda, dan selalu membawakan
isu kelompok adalah contoh dari pengutamaan. Pengutamaan kelompok juga
mendasari pilihan para informan untuk bergerak bersama alih-alih secara
sporadis serta kemauan para informan melepas label kelompok kecil bagian
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dari elemen kelompok. Pengutamaan kelompok ini penting karena merupakan
sumber dari kekuatan gerakan sosial (Hoffer, 1988).
Pengutamaan kelompok ini juga dikaji dalam teori identitas sosial.
Pengutamaan kelompok yang biasa disebut sebagai depersonalization
merupakan persepsi dan perlakuan diri sendiri dan orang lain sebagai
representasi kelompok sosial (Hogg & Vaughan, 2010) yang merupakan salah
satu ciri gerakan sosial (Hoffer, 1988). Secara teroretis, depersonalization
menjadi tahapan akhir pembentukan identitas sosial.
Dalam teori identitas sosial, sebelum tahap akhir depersonalization
tersebut terdapat tahap self-categorization yaitu pengelompokan ke dalam
kelompok yang berbeda-beda dan tahap meta-contrast principle pencarian
perbedaan antar kelompok yang berbeda dalam hal atribut seperti kepercayaan,
sikap, dan perilaku (Hogg & Vaughan, 2010). Penelitian ini memiliki keunikan
pada hal ini. Walau telah mencapai depersonalization dalam pengutamaan
kelompok yang sebetulnya merupakan proses akhir, terkadang regresi masih
terjadi. Beberapa informan masih mengelompokkan kelompok kecil dalam
kelompok serta membandingkan Bali Tolak Reklamasi dengan gerakan
kelompok lain. Identitas sosial menjadi hal yang dinamis tergantung pada
konteks pembandingnya.
Temuan mengenai proses pembentukan identitas sosial ini menyanggah
proses pembentukan yang secara teoretis terjadi berurutan dan linear. Proses
pembentukan identitas sosial dalam kelompok Bali Tolak Reklamasi yang
walau telah mencapai depersonalization tapi juga masih berproses pada meta-

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
112

contrast principle dan self-categorization memperlihatkan bahwa tahapan
pembentukan identitas sosial bukan proses linear, melainkan merupakan proses
berkelanjutan atau on-going formation. Bentuk identitas sosial dibicarakan
ulang tergantung pada konteks pembanding yang ada. Pun sudah terbentuk,
bentuk identitas sosial merupakan hal yang dinamis dan tidak kaku.
Kemudian identitas sosial mulai memberikan pengaruh personal pada
diri individu yang memilikinya. Pengaruh ini terjadi pada yang konkret seperti
perilaku dan tindakan – baik di dalam maupun di luar kelompok. Identitas
sosial juga memengaruhi yang abstrak seperti pemikiran. Pengaruh pada
perilaku dan pikiran ini berasal dari deskripsi atribut sebagai anggota dan atas
keterlibatan dalam kelompok (Hogg & Vaughan, 2010).
Aktivitas di dalam kelompok merupakan contoh konkret perilaku yang
turut dipengaruhi oleh bentuk identitas sosial. Terdapat aktivitas dalam
kelompok yang dilakukan bersama oleh tiap informan bersama anggota
kelompok. Aktivitas-aktivitas tersebut digerakan oleh identitas sosial yang
sudah dibentuk. Mengikuti Aksi Parade Budaya merupakan salah satu aktivitas
bersama dalam kelompok.
Aksi Parade Budaya sebagai penyampaian pendapat merupakan
aktivitas penting kelompok. Aksi bersama menjadi hal penting karena
menghasilkan kekuatan gerakan sosial (Hoffer, 1988). Aksi ini dilakukan
dalam koordinat kebudayaan yang indah dan bagus serta menghindari aksi
destruktif. Aksi Parade Budaya dilakukan dengan ajakan menggunakan
“pakaian adat madya” serta selalu diisi dengan pentas seni tradisi maupun
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kontemporer. Aksi ini merupakan wujud dari, yang disebut St. John (2008,
dalam Ormrod, 2014) sebagai protestival. Protestival merupakan bentuk
gerakan sosial sebagai ruang perayaan sekaligus protes yang ditujukan untuk
mewujudkan perubahan sosial. Bentuk protestival pada Bali Tolak Reklamasi
muncul dalam penggunaan pakaian adat madya dan penampilan pentas seni
tradisi. Hal tersebut berguna untuk meningkatkan motivasi pengorbanan
dengan seakan-akan melakoni pertunjukan adat atau upacara (Hoffer, 1988).
Melanjutkan aktivitas dalam kelompok, terdapat beragam aktivitas
yang dilakukan. Keberagaman ini terjadi salah satunya disesuaikan dengan
peran masing-masing. Keberagaman aktivitas dalam kelompok disesuaikan
pula dengan kemampuan pribadi yang dimiliki tiap individunya yang memang
beragam. Keberagaman tersebut membuat tiap anggota Bali Tolak Reklamasi
mendukung dengan cara dan kemampuan yang dimiliki.
Hal di atas menambah karakteristik kelompok yang sudah dijelaskan
sebelumnya. Bali Tolak Reklamasi, meskipun anggotanya mengutamakan
kelompok, tetap menghargai keunikan pribadi tiap individu. Hal ini terlihat dari
keberagaman aktivitas yang dipengaruhi keberagaman latar belakang, peran
dalam kelompok, dan kemampuan individu. Hal ini menampik sinisme Hoffer
(1988) bahwa gerakan sosial menangguhkan kebebasan perorangan.
Selain pada perilaku, pikiran anggota kelompok juga mendapat
pengaruh dari bentuk identitas sosial. Pikiran yang paling kentara dari
perubahan ini adalah adanya rasa bangga. Rasa bangga sendiri merupakan
tawaran dari perjuangan suci gerakan sosial (Hoffer, 1988).
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Pikiran dan perilaku yang dipengaruhi oleh identitas sosial ini lebihlebih terjadi dalam hubungan antar kelompok. Pikiran dan perilaku antar
kelompok yang terjadi karena bentuk identitas sosial disebabkan adanya rasa
memiliki terhadap kelompok. Hubungan antar kelompok menegaskan batasan
“kita” dan “mereka” dalam identitas sosial.
Hubungan antar kelompok terjadi dalam berbagai bentuk. Pertama,
stereotyping merupakan hubungan antar kelompok yang berada dalam
pemikiran. Stereotyping atau pembentukan kesan mengenai kelompok lain
(Hogg & Vaughan, 2010) dilakukan para informan pada pihak yang menolak
tanpa tindakan dan tidak bersikap pada rencana reklamasi Teluk Benoa.
Hubungan antar kelompok kemudian berbentuk lain. Bentuk
selanjutnya adalah rasa ketidaksukaan dalam prasangka atau prejudice
terhadap kelompok yang berbeda (Hogg & Vaughan, 2010) sebagai respon
emosi secara negatif berdasarkan keanggotaan kelompok (Baron &
Branscombe, 2011). Beragam pihak di luar kelompok menjadi sasaran
ketidaksukaan ini seperti pihak yang hanya menolak tanpa tindakan nyata;
pihak yang mendukung rencana reklamasi karena berseberangan pendapat
dengan kelompok; serta pemerintah sebagai pengambil dan pelaksana
kebijakan publik karena tidak mendengarkan pandangan kelompok.
Ketidaksukaan pada kelompok lain ini menguatkan kelompok karena menurut
Hoffer (1988), membagi kebencian dengan musuh berarti membagi rasa
persaudaraan dalam kelompok.
Hubungan antar kelompok ini berkembang dalam perilaku pada tataran

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
115

psikomotor. Bentuknya perilaku diskriminasi atau perilaku negatif pembedaan
yang diarahkan ke anggota kelompok lain (Baron & Branscombe, 2011).
Informan dalam penelitian ini jarang melakukan diskriminasi.
Justru sebaliknya, diskriminasi pada informan sebagai individu maupun
kelompok malah sering terjadi. Terjadinya diskriminasi terhadap kelompok
menandakan ketidaksukaan pihak yang kepentingannya terganggu atas
keberanian kelompok menolak rencana reklamasi. Diskriminasi ini sebenarnya
malah menguntungkan kelompok karena korban dari kekerasan dalam gerakan
sosial malah akan semakin berjiwa fanatik (Hoffer, 1988).
Diskriminasi ini terjadi dalam ragam bentuk dan dilakukan oleh banyak
pihak. Kelompok pendukung rencana reklamasi Teluk Benoa kerap
melontarkan sindiran, membuat kelompok bayangan, dan hingga melakukan
pelaporan ke kepolisian sebagai usaha kriminalisasi aktivis kelompok.
Kelompok Bali Tolak Reklamasi juga sering mendapat intimidasi berbentuk
“penjagaan” dari pihak yang tidak berkewajiban menjaga seperti organisasi
masyarakat. Serangan fisik pun juga pernah didapat anggota kelompok oleh
pihak yang tidak diketahui.
Anehnya, kelompok Bali Tolak Reklamasi sering pula mendapat
diskriminasi dari negara dalam wujud pemerintah daerah, kepolisian dan
militer. Pemerintah yang berfungsi sebagai pengambil dan pelaksana kebijakan
nyatanya tidak berlaku adil dengan tidak pernah melibatkan kelompok penolak
rencana reklamasi Teluk Benoa dalam pengambilan kebijakan. Kepolisian
yang seharusnya melayani dan melindungi masyarakat, juga absen dalam
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melayani dan melindungi kelompok dan gerakan penolak rencana reklamasi
Teluk Benoa. Absennya fungsi kepolisian dapat dilihat dari kasus pemukulan
anggota Bali Tolak Reklamasi yang tidak pernah diusut. Kepolisian dan militer
bahkan turut merepresi anggota Bali Tolak Reklamasi dalam berpendapat
mengenai penolakan rencana reklamasi Teluk Benoa.
Kelompok di luar Bali Tolak Reklamasi yang berhubungan secara
berlawanan ini malah membentuk identitas sosial Bali Tolak Reklamasi. Fokus
diberikan utamanya pada kelompok yang dikenai prejudice oleh Bali Tolak
Reklamasi serta pendukung rencana reklamasi Teluk Benoa dan negara yang
memberikan discrimination pada Bali Tolak Reklamasi. Kembali merujuk
Touraine (1965, 1966 dalam Castells, 2010), tipologi gerakan sosial dibangun
pula oleh adversary yaitu musuh utama gerakan. Berdasar dari pengalaman
prejudice dan discrimination, pendukung rencana reklamasi Teluk Benoa dan
negara menjadi musuh utama gerakan. Pendukung rencana reklamasi Teluk
Benoa menegaskan posisi jelas serta keteguhan gerakan untuk menolak
rencana reklamasi Teluk Benoa

dan negara

menegaskan identitas

enviromentalis yang bergerak secara politis.
Bentuk identitas sosial ini kemudian juga mempengaruhi kehidupan
personal individu di luar konteks kelompok. Keterpengaruhan ini terjadi
dengan kontekstualisasi identitas sosial kelompok dalam kehidupan sehari-hari
dalam pikiran dan perilaku yang dipengaruhi oleh identitas sosial ini.
Kontekstualisasi memang menjadi pengaruh yang tidak terhindarkan dari
identitas sosial. Individu sesudah terlibat dalam kelompok berubah dari
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sebelum keterlibatannya karena internalisasi identitas sosial yang menjadi
atribut individu bersama norma-normanya kelompok. Pun ketika menjadi
anggota kelompok yang baru, individu dapat berganti memiliki norma yang
baru dan yang justru berlawanan dengan norma yang lama (Newcomb, 1965
dalam Hogg & Vaughan, 2010). Memang identitas sosial memiliki pengaruh
yang lebih kuat jika dibandingkan dengan identitas personal (Turner, Reynolds,
Haslam, Veenstra, 2006 dalam Swann & Bosson, 2010).
Pengalaman manusia selalu mengandung tafisiran, tidak terkecuali
pengalaman para informan memaknai keterlibatan dalam kelompok.
Keterlibatan dalam kelompok dimaknai oleh para informan dengan cara yang
beragam. Makna keterlibatan ini dapat menjadi tanda fungsi identitas sosial
yang didapat para informan. Misalnya dalam pemaknaan kelompok sebagai
ruang belajar karena mendapat banyak hal baru terutama mengenai gerakan
sosial dan banyak pelajaran hidup lainnya yang menjadi contoh peningkatan
diri sebagai salah satu fungsi identitas sosial (Hogg & Vaughan, 2010). Selain
itu, munculnya makna bahwa kelompok sebagai wadah bersosialisasi yang
menyenangkan serta menjadi penyeimbang dan penyemangat hidup membuat
individu menjadi terhubung dengan dunianya dan terlindungi dari krisis
eksistensi (Swann & Bosson, 2010).
Sebagai gerakan sosial, tentu para informan memiliki cita-cita agar
reklamasi Teluk Benoa batal. Cita-cita tersebut merupakan suatu hal yang
diperjuangkan. Cita-cita membuat para informan memaknai keterlibatan dalam
kelompok sebagai perjuangan membela kebenaran dan melawan ketidakadilan.
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Keterlibatan dalam kelompok juga dimaknai sebagai pertanggungjawaban
norma punk. Kedua makna keterlibatan tersebut memperlihatkan bahwa
identitas sosial bahkan dapat berfungsi sebagai, meminjam hierarki kebutuhan
manusia dari Abraham Maslow, aktualisasi diri bagi individu yang
memilikinya.
Identitas sosial yang dibentuk dari keterlibatan individu dalam
kelompok, tidak hanya memberikan pengaruh signifikan terhadap individu
dengan bentuk identitas sosial tersebut seperti yang telah dibahas di bagian
sebelumnya. Identitas sosial kemudian turut memberi dampak dan corak baru
pada konteks keberadaan kelompok. Dampak-dampak tersebut terjadi ketika
individu dengan identitas sosial berada di luar kelompok seperti pada
keseharian dalam konteks seperti pertemanan dalam komunitas, desa adat,
masyarakat, hingga politik regional di Bali. Keberadaan individu dengan
identitas sosial di luar kelompok yang terlibat dalam gerakan sosial memiliki
kecenderungan untuk berusaha mengubah norma dan budaya yang dominan
(Pizzorno, 1978, dalam Polletta & Jasper, 2001). Dampak yang terjadi menjadi
bukti bahwa Bali Tolak Reklamasi menjadi gerakan sosial yang menurut
Hoffer (1988), merupakan api di tengah masyarakat.
Namun tidak hanya berdampak pada hal-hal lain di luarnya, identitas
sosial berdampak pula pada gerakan sosial itu sendiri. Identitas sosial yang
menghasilkan pikiran dan perilaku unik khas kelompok memberikan pengaruh
pada kekuatan kelompok mewujudkan perubahan sosial. Dampak pada
kelompok yang paling kentara adalah efikasi kelompok.
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Efikasi kelompok merupakan pendirian bahwa gerakan sosial dapat
mengubah situasi. Pendirian yang memotivasi ini menambah nilai gerakan dan
menambah keyakinan akan keberhasilan gerakan (Hogg & Vaughan, 2011; van
Zomeren, Postmes, & Spears, 2008). Efikasi kelompok memberi rasa memiliki
kekuatan bersama bahwa mereka mampu melakukan perubahan sosial (Drury
& Reicher, 2005, Reicher, 1996, 2001, dalam van Zomeren, Postmes, &
Spears, 2008). Dalam Bali Tolak Reklamasi, efikasi kelompok ini dimiliki
dalam pendapat bahwa gerakan yang dilakukan kelompok berhasil membuat
reklamasi Teluk Benoa tidak kunjung dilaksanakan sampai hari ini. Efikasi ini
berasal dari dua hal yaitu pengalaman bersama kelompok selama menjalani
gerakan dan kesamaan cara pandang terhadap permasalahan. Efikasi kelompok
ini merupakan wujud nyata faktor internal sumber daya kekuatan kelompok
yang memengaruhi kelompok (Robnett, 2002).
Selain itu gerakan sosial yang tidak berada dalam ruang hampa,
membuat hal-hal lain di luarnya mempengaruhi gerakan sosial. Salah satunya
keberagaman latar belakang anggota kelompok. Keberadaan LSM dan
pekerjanya sebagai whistle-blower pada keberagaman latar belakang menjadi
salah satu yang signifikan. LSM memengang peran penting karena gerakan
yang kuat diskong oleh kelompok yang kokoh (Hoffer, 1988).
Hal lain di luar kelompok yang memengaruhi gerakan sosial adalah
identitas lain yang ada sebelum gerakan. Identitas sosial berperan sebagai
prakondisi di awal sekaligus bahan bakar ketika gerakan berjalan. Sebagai
sebuah prakondisi, identitas sosial dengan efektif dapat menggerakan individu
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untuk turut serta dalam gerakan sosial (Drury & Reicher, 1999, 2000, 2005;
Reicher, 1996, 2001; dalam van Zomeren, Postmes, & Spears, 2008). Guna
identitas sosial sebagai prakondisi ini dapat dilihat pada alasan-alasan
kebudayaan Bali untuk menolak rencana reklamasi Teluk Benoa dan terlibat
dalam kelompok. Dalam perjalanan gerakan, keberadaan lembaga desa adat di
Bali yang bersolidaritas menjadi kekuatan dari Bali Tolak Reklamasi.
Mengenai identitas sosial Bali yang berdampak pada Bali Tolak
Reklamasi, fokus perlu juga diberikan pada Perang Puputan yang menjadi
sejarah monumental di Bali. Sejarah ini perlu ditilik karena bagaimanapun
krama Bali secara individu maupun kolektif tidak bisa hidup tanpa masa lalu
atau sejarah asal usulnya (Schulte-Nordholt, 2007; dalam Gunawan, 2014).
Puputan merupakan istilah untuk menggambarkan perang habis-habisan
sampai penghabisan. Etos ini kemudian diilhami menjadi esensi, referensi, dan
penyemangat Bali Tolak Reklamasi.
Pembahasan mengenai identitas sosial pada aktivis Bali Tolak
Reklamasi Teluk Benoa ini dapat pula ditilik melalui skema berikut ini.
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Skema 1. Identitas Sosial Pada Aktivis Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa

Modal Awal Gerakan
Sosial
Efikasi
kelompok

Identitas Sosial
Aktivis Bali Tolak Reklamasi
Alasan
Penolakan
Rencana
Reklamasi
Teluk Benoa
Ekologis

Terlibat
dalam
Kelompok
Bali Tolak
Reklamasi

Aktivitas dalam
Kelompok

Dampak Sosial Bali
Karakteristik
Kelompok

Mengutamakan
Kelompok
Demokratis

Makna Partisipasi

Terbuka

Hubungan Antar
Kelompok

Penolakan Kelompok
Membuat AMDAL
Gagal Memenuhi
Aspek Sosio-Kultural

Gotong Royong

Budaya
Sosial

Situasional

Alasan Personal

Menghargai
keunikan individu

Perilaku dan pikiran
yang terpengaruh
keanggotaan

Keterangan
: Garis Personal
: Garis Sosial

Out-group
Aktivis BTR

Musuh
Utama
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Gambaran mengenai identitas sosial aktivis dalam kelompok Bali Tolak
Reklamasi berhasil diperoleh. Gambaran diperoleh melalui pendalaman pada
pengalaman aktivis. Identitas sosial aktivis Bali Tolak Reklamasi adalah
identitas perlawanan milik pejuang lingkungan, budaya, sekaligus sosial yang
teguh; dengan ciri demokratis, terbuka, dan mengutamakan kepentingan
kelompok; walau tetap menghargai keunikan individu.
Keterlibatan aktivis dalam Bali Tolak Reklamasi dipengaruhi
pandangan terhadap masalah rencana reklamasi dan faktor personal. Keduanya
merupakan hal yang terpisah karena pandangan terhadap masalah membuat
aktivis mendukung gerakan, sedangkan faktor personal lebih mempengaruhi
kemauan untuk terlibat dalam kelompok. Namun demikian, pandangan
terhadap masalah yang menjadi alasan mendukung gerakan ini penting untuk
membentuk identitas sosial. Pandangan-pandangan tersebut menjadi motivasi
dasar kelompok yang memperlihatkan identitas sebagai pejuang lingkungan,
budaya, sekaligus sosial.
Gambaran identitas sosial selanjutnya dapat dilihat dalam persetujuan
norma kelompok. Persetujuan norma muncul dari keterlibatan dalam kelompok
yang memperlihatkan karakteristik kelompok. Demokratis, terbuka, dan
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mengutamakan kepentingan kelompok walau tetap menghargai keunikan
kelompok merupakan karakteristik kelompok.
Keberadaan musuh utama menegaskan identitas kelompok. Pendukung
rencana reklamasi Teluk Benoa sebagai oposisi menegaskan posisi jelas dan
gerakan untuk menolak rencana reklamasi Teluk Benoa. Selain itu
memposisikan dan diposisikannya negara sebagai musuh menegaskan identitas
perjuang lingkungan atau yang bergerak secara politis.
Posisi ini lebih jauh juga memperlihatkan bentuk identitas sosial
sebagai identitas perlawanan. Identitas perlawanan muncul karena posisi
kelompok yang melawan penindasan lingkungan dan manusianya yang
dilakukan musuhnya. Identitas perlawanan ini semakin dikuatkan oleh alasanalasan kearifan lokal yang diturunkan menjadi alasan perlawanan.
Identitas sosial memberikan dampak di luar kelompok, baik masih di
dalam gerakan maupun di dalam konteks sosial keberadaannya. Keberadaan
kelompok di Bali membuat krama Bali terdampak dalam pikiran dan perilaku
kesehariannya yang menjadi lebih bersatu dan kritis. Sedangkan dampak pada
gerakan diberikan identitas sosial dengan memunculkan keyakinan akan
kekuatan bersama milik kelompok. Identitas sosial meyakinkan aktivis dalam
kelompok bahwa rencana reklamasi Teluk Benoa pasti akan bisa dibatalkan
dan Teluk Benoa sebagai palemahan akan memberikan keseimbangan hidup
dalam Tri Hita Karana.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
124

B. Keterbatasan Penelitian
Tidak ada gading yang tidak retak, demikian pula penelitian ini yang
masih memiliki kekurangan. Kekurangan ini berasal dari partisipasi peneliti
dalam kelompok dan gerakan yang tidak leluasa. Ketidakleluasaan penelitian
partisipatoris lintas pulau yang hanya berlangsung selama hampir dua bulan ini
disebabkan keterbatasan sumber pendanaan peneliti. Keterbatasan yang
menyebabkan kekurangan ini perlu diantisipasi peneliti berikutnya.
C. Saran
1. Aktivis Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa
Membangun gerakan sosial tentu bukan merupakan perkara yang
gampang. Apalagi, jika gerakan sosial yang dibangun bisa memiliki daya
masif dan konsistensi seperti Bali Tolak Reklamasi ini. Daya masif dan
konsistensi menghantarkan gerakan mendekat dan semakin dekat dengan
perubahan sosial yang diharapkan. Identitas sosial menjadi aspek penting
yang turut membangun daya masif dan konsistensi ini.
Agar gerakan tetap memiliki daya masif dan konsistensi, identitas
sosial ini perlu dikembangkan kelompok. Identitas sosial yang
dikembangkan akan menghidupkan rasa memiliki, komitmen diri,
solidaritas, dan penguatan kelompok untuk menghadapi tantangan dari
luar kelompok. Di masa depan, jika permasalahan rencana reklamasi Teluk
Benoa ini telah dimenangkan dan jika dibutuhkan dalam permasalahan
sosial lain, identitas sosial ini dapat menunjang gerakan sosial yang akan
dirintis.
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Pengembangan identitas sosial ini dapat dilakukan dalam beberapa
langkah. Elemen-elemen Bali Tolak Reklamasi seperti basis-basis daerah
di banjar dan desa pakraman, komunitas-komunitas, serta organisasiorganisasi kemahasiswaan perlu menjaga komunikasi di luar konteks
kelompok besar. Komunikasi dapat dijaga dengan membentuk forum
komunikasi dan kemudian mengadakan kegiatan-kegiatan bersama, baik
yang sifatnya hiburan maupun yang sifatnya serius. Komunikasi yang
dijaga dapat membuat rasa memiliki kelompok tetap terjaga pula.
2.

Aktivis gerakan sosial lainnya
Penelitian ini sedikit banyak menemukan pentingnya identitas
sosial dalam gerakan sosial. Dalam beberapa gerakan sosial yang bersifat
spontan karena masalah yang darurat, identitas sosial terkadang menjadi
hal yang ditunda pembicaraannya. Namun demikian, demi keberhasilan
gerakan sosial, pembicaraan mengenai identitas sosial perlu tetap diingat.
Identitas

sosial

ini

setidak-tidaknya

secara

laten

dapat

dikembangkan dalam pandangan terhadap permasalahan yang dihadapi
dan ajakan-ajakan untuk turut terlibat dalam gerakan sosial – dan
kelompok yang dibangun setelahnya. Selain hal-hal sosial makro yang
perlu dipakai sebagai kritik permasalahan, hal-hal yang sifatnya lebih
personal bisa menjadi wacana alternatif yang digunakan. Dengan hal-hal
yang lebih bersifat personal, rasa memiliki akan lebih mudah
dikembangkan dan kemudian identitas sosial dapat dibangun serta
didapatkan manfaatnya.
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3.

Bagi penelitian selanjutnya
Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi pada penelitian
selanjutnya. Terkait partisipasi dalam kelompok, peneliti menyarakan agar
durasi

partisipasi

lebih

diperpanjang.

Peneliti

berikutnya

jika

memungkinkan melakukan penelitian pada kelompok yang memang
diikuti. Alternatif lain, elemen dalam kelompok perlu melakukan
penelitian mandiri terhadap kelompok itu sendiri. Bias-bias yang mungkin
terjadi perlu lebih diwaspadai dalam penelitian mandiri tersebut.
Peneliti juga mengusulkan saran mengenai topik identitas sosial.
Pengaruh identitas sosial Bali dalam gerakan sosial yang berarti juga
mempengaruhi identitas sosial aktivis, membuat pertalian antara identitas
sosial yang berbeda menarik untuk diteliti. Selain itu ada pula temuan unik
mengenai tahapan pembentukan identitas sosial yang ternyata mengalami
proses berkelanjutan dan pemaknaan-pemaknaan pada keterlibatan.
Tahapan pembentukan dan makna tersebut masing-masing belum
terakomodasi dalam teori tahap pembentukan dan fungsi identitas sosial.
Maka penelitian lanjutan mengenai kedua perlu untuk dilakukan.
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Lampiran 1. Lembar Persetujuan

FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
Kampus III Universitas Sanata Dharma Paingan, Maguwoharjo, Depok, Sleman

LEMBAR PERSETUJUAN
(INFORMED CONSENT)

Berkaitan dengan tugas akhir mengenai identitas sosial pada aktivis Bali Tolak Reklamasi
Teluk Benoa, saya:
Nama:

Robertus Krisnanda Windhartoko

NIM:

149114146

Sebagai:

Mahasiswa Fakultas Psikologi Sanata Dharma Yogyakarta

akan berperan sebagai peneliti dalam proses pengambilan data sehubungan dengan
penelitian ini. Peneliti memohon bantuan dan kesediaan kesediaan Anda:
Nama:
Usia:
Sebagai:

Informan

untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Peneliti memilih Anda sebagai informan
karena Anda dianggap memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan peneliti.
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Penelitian ini bertujuan untuk mendalami gambaran identitas sosial pada aktivis Bali
Tolak Reklamasi Teluk Benoa. Informan memiliki hak untuk bertanya mengenai hal-hal
yang berkaitan dengan penelitian ini kepada peneliti sebelum berpartisipasi.
Proses pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara yang
melibatkan pertanyaan-pertanyaan mengenai pengalaman informan yang sedang diteliti
oleh peneliti. Peneliti akan menggunakan alat perekam untuk membantu keseluruhan
proses pengambilan data ini. Proses pengambilan data ini akan berlangsung dengan durasi
secukupnya.
Informan memiliki hak kebebasan untuk menjawab pertanyaan peneliti sebanyak atau
sesedikit yang informan kehendaki. Informan berhak menghentikan proses pengambilan
data jika merasa tidak nyaman.
Informasi yang disampaikan informan dalam keseluruhan proses ini bersifat rahasia dan
akan diolah untuk kepentingan penelitian serta keperluan ilmiah lainnya. Keterangan
mengenai identitas serta informasi yang informan berikan akan sepenuhnya menjadi
tanggung jawab peneliti sehingga informan diharapkan dapat memberikan informasi
dengan apa adanya.
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai media kajian aktivis yang bergerak
untuk Bali Tolak Reklamasi dalam berefleksi dan mengevaluasi gerakan sosial yang
sudah ada dan menyusun rencana lanjutan. Harapannya pula, penelitian ini dapat
menyumbang ide-ide pembentukan identitas pada gerakan sosial lain yang ada dan akan
ada di waktu mendatang.
Dengan membubuhkan tanda tangan di bawah ini, informan bersedia untuk berpartisipasi
pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

_____________, _____________

Peneliti

Informan

Robertus Krisnanda

_______________________
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Lampiran 2. Pernyataan Kesesuaian Hasil Penelitian

PERNYATAAN KESESUAIAN HASIL PENELITIAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah informan penelitian identitas sosial
pada aktivis Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa. Saya telah mengetahui hasil
penelitian dan analisis data yang diolah peneliti dari wawancara pada
pengambilan data.
Saya menyatakan hasil penelitian dan analisis data telah sesuai dengan dengan
pemaknaan personal saya sebagai informan penelitian.

Denpasar, … November 2019

Tanda tangan

(Nama Terang)
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Lampiran 3. Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara Putu

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Verbatim
Selamat siang, Pak Putu. Terima kasih sudah menyediakan diri untuk
saya wawancarai. Mohon maaf jika mengganggu aktivitas. Mungkin
langsung saja, yang pertama, Pak Putu ini sejak kapan terlibat dalam
kelompok Bali Tolak Reklamasi? Sejak awal advokasi. Sejak berapa? Untuk
kasus reklamasi ya sejak, sejak 2013. 2013, kalau ingat bulannya apa Pak?
Awal ya itu kita investigasi, cari informasi. Dari investigasi ya? Sekitar
Maret. Februari atau Maret. Berarti waktu gerakan ini belum punya
nama ForBALI gitu? Belum. ForBALI itu kan baru terbentuk Agustus 2013.
Di awal itu kan sebetulnya rentetan advokasi yang dari WALHI terus bersama
aliansi yang waktu itu namanya KEKAL, Komite Kerja Lingkungan Hidup,
terdiri dari beberapa organisasi; organisasi mahasiswa, organisasi LSM,
komunitas. Itu mengadvokasi, apa namanya, izin pariwisata alam di Tahura
Ngurah Rai kawasan mangrove Teluk Benoa. 2013-an lah ya. 2011, 2012,
masuk ke 2013 kemudian kita juga sudah mulai mendengar isu-isu tentang
adanya rencana reklamasi Teluk Benoa. Jadi ForBALI itu masih belum ada.
Awalnya WALHI bersama aliansi di KEKAL. KEKAL Bali yang menginisiasi.
Terus bagaimana awalnya Pak Putu bisa terlibat dalam Bali Tolak
Reklamasi? Ya karena kan memang terlibat di aliansi. Di WALHI waktu itu
saya juga masih dewan daerah, dewan daerah WALHI Bali. 2011. Ya saya
masih dewan daerah WALHI Bali dan kita memang sangat aktif mengadvokasi
lingkungan hidup kan. Jadi isu soal reklamasi ini kan kemudian kita dengar dari
beberapa informasi, ya itu tadi yang saya bilang waktu di akhir-akhir advokasi
kita tentang Tahura Ngurah Rai itu. Advokasi mangrove yang mau dibangun
villa itu. Baru kami tahu, saya dan teman-teman tahu, habis itu kami intens
untuk mencari tahu informasi tentang rencana reklamasi ini.

Kode
Aliansi kerja yang mendukung
gerakan (10-12).
Sejarah awal gerakan (12-16).
Terlibat karena sudah terlibat di
advokasi sebelumnya (18-21).
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Terus bagaimana peran Pak Putu dalam kelompok Bali Tolak Reklamasi
ini? Kalau peran, kan karena sebetulnya ini kolektif ya sama saja. Peran yang
partisipasinya sama-sama penuh. Sama-sama membagi, membagi kerja. Karena
kerjanya kolektif ya. Sama-sama membagi apa ya, sama-sama membagi peran
saja. Karena memang yang dibangun adalah gerakan yang kolektif. Jadi gerakan
kolektif itu tidak ada kepemimpinan tunggal sebetulnya tapi dia jadi
kesepakatan menjadi pemimpin. Kredo advokasinya seperti itu. Jadi kalau
ngomongin peran ya, karena prosesnya panjang dan, dan, dan tidak, ini kan
proses jadi tidak bisa di, nggak bisa kita sebutkan satu peran khusus. Karena
kerap kali juga berganti-ganti perannya sesuai dengan situasi yang ada. Kalau
dalam, dalam perkembangannya setelah, setelah terbentuk ForBALI saya
menjadi koordinator umum, ya itu jabatan di keorganisasian setelah
pembentukan ForBALI di Agustus 2013. Lalu dulu saat di KEKAL yang
dilakuin Pak Putu apa aja ya Pak? Ya hampir semua ya karena kita
kelompok kecil ya, mulai dari investigasi, kemudian analisis informasi,
melakukan. Waktu itu KEKAL masih sifatnya menggali informasi, masih
menganalisis situasi, mengumpulkan, mengumpulkan informasi dan
menganalisis situasi. Sampai kemudian melakukan protes saat ini sudah
terbongkar. Kemudian setelah jadi koordinator umum yang dilakukan apa
aja Pak, biasanya? Iya, nggak, nggak, nggak jauh beda dengan, apa, tupoksi
koordinator. Mengkoordinasikan elemen-elemen gerakan, mengkoordinasikan
elemen-elemen dalam struktur gerakan gitu aja. Bisa diceritakan mungkin
Pak, awalnya dulu dipilih atau bagaimana bisa jadi koordinator? Kalau itu
prosesnya 2013 ya, setelah KEKAL, KEKAL kan ya, terus berjalan melakukan
protes. Sampai kemudian kita ke, kita juga akhirnya memperluas barisan di
Tanjung Benoa, di desa Tanjung Benoa dan menginisiasi pembentukan, waktu
itu namanya, kita dorong pembentukan, Gempar, Gerakan Masyarakat dan
Pemuda Tolak Reklamasi Teluk Benoa. Gempar Tanjung Benoa itu. Gerakan
Masyarakat dan Pemuda Tolak Reklamasi Teluk Benoa di Tanjung Benoa itu.
Desa Tanjung Benoa. Kita membangun komunitas di desa itu. Memang
diinisiasi oleh KEKAL dan teman-teman di jaringan KEKAL seperti WALHI.
Sampai kemudian, kita, KEKAL ini bisa mendorong isu ini menjadi isu yang

Pembagian peran dalam
kelompok (27-30).
Perubahan peran sesuai situasi
(32-35).
Aktivitas advokasi (40-43).
Sejarah awal gerakan (49-56,
60-65).
Peran sebagai koordinator
kelompok (67-71, 73-77, 81-87).
Peran berdasarkan persetujuan
kelompok (73-77, 81-82, 86-87,
93-94).
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58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

cukup kuat ya karena di media kemudian menyebar di masyarakat. Kemudian
banyak organisasi-organisasi yang kemudian tertarik gitu ya, tertarik terlibat
dalam advokasi ini ya. Akhirnya berkumpullah banyak organisasi, baik LSMLSM, individu segala macam berkumpul untuk memperbesar barisan di awal
tadi, KEKAL dan komunitas di Tanjung Benoa, lalu diperbesar lagi. Tapi itu
prosesnya sekitar, cukup lama prosesnya, mulai Juli ya, sekitar satu bulanan
lebih, atau dua bulanan berproses. Ketemu, kemudian mengeksplorasi, sharing,
mengeksplorasi gagasan. Itu cukup lama, sampai pada titik pemilihan
koordinator pun lagi cari informasi itu cukup lama sampai pada titik pemilihan
koordinator pun lama. Tercatat hampir empat kali rapat, empat kali rapat, empat
kali putaran rapat untuk, untuk memilih koordinator karena nggak ada yang
mau waktu itu untuk menjadi koordinator. Akhirnya pada titik terakhir karena
tidak ada yang mau, kemudian saya ditunjuk dan saya menyediakan diri untuk
menjadi koordinator ForBALI di Agustus 2013. Sampai hari ini? Sampai hari
ini. Sebenarnya untuk koordinator itu sampai selesai atau ada masa? Itu
kan tergantung kesepakatan organisasi. Tergantung kesepakatan organisasi.
Bisa kapan saja. Rentang periodenya kan tergantung ada yang tiga tahun, ada
yang lima tahun, atau rentang waktu advokasi. Kalau di ForBALI itu sih,
fleksibel aja, kapan aja bisa diganti. Kapan saja bisa diganti. Sepanjang itu
disepakati oleh, oleh kolektif gerakan. Mengkoordinasi gerakan. Itu kalau
boleh diceritakan aktivitas konkritnya mungkin apa aja Pak Putu? Ya
menyambungkan komunikasi tiap elemen-elemen. Karena elemennya kan luas
sekali, basis-basisnya ada di mana aja, kemudian berbagai latar belakang.
Kemudian menjalankan mandat-mandat, mandat-mandat organisasi yang
dihasilkan kolektif, secara teknis. Kemudian menghubungkan komunikasi.
Kemudian, apa, apa, memaksimalkan partisipasi setiap elemen dalam gerakan
termasuk memaksimalkan struktur dalam gerakan. Itu aja. Menurut saya tidak
terlalu jauh dengan fungsi dan tugas pimpinan organisasi di, di, di mana pun.
Tapi kalau di ForBALI ya ada core, apa ya, fungsi pokoknya adalah
menjabarkan dan menjalankan mandat kolektif. Lebih ke mandat ya? Berarti
apakah Pak Putu juga tidak mengambil keputusan secara individu apa
semuanya? Kalau hanya yang sifatnya teknis ya bisa saja individu. Kalau
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sifatnya teknis bisa saja individu. Kalau yang sifatnya strategis gerakan ya itu
kolektif. Kalau yang teknis-teknis kayak kapan mau jalan, terus mau makai, kita
mau makai motor atau makai mobil atau sepeda, gitulah ibaratnya, itu kan
teknis. Tapi hal-hal yang strategis, capaian-capaian gerakan, tindakan yang
strategis itu, capaian strategis itu semua basisnya harus kolektif. Mengambil
keputusan bersama. Keputusan bersama.
Kalau Pak Putu sendiri, sebagai seorang pribadi, kenapa menolak
reklamasi Teluk Benoa? Ya karena tidak ada untungnya sebenarnya. Tidak
ada untungnya, baik secara sosial budaya maupun secara ekologi, lingkungan
hidup, bahkan secara ekonomi juga tidak, tidak, tidak menguntungkan,
pariwisata Bali juga tidak, tidak, tidak diuntungkan. Jadi hampir dari semua
aspek tidak ada yang diuntungkan dari reklamasi ini. Karena ini kepentingannya
rezim properti, ini kepentingan sektor privat. Jadi tidak ada yang urgent, tidak
ada manfaatnya untuk publik. Dari semua, dari semua aspek yang saya pelajari
ya, ya dari sosial budaya, dari lingkungan hidup, dari ekonomi dan pariwisata,
kemudian dari sudut agama sendiri, tidak ada, tidak ada satu pun yang bisa
membenarkan itu. Bahkan yang paling problem bagi saya, project ini adalah
manifestasi dari, dari persekutuan kekuasaan penguasa dan pengusaha yang,
yang, ini persekutuan modal dengan penguasa untuk menguasai hajat hidup
orang banyak. Bagaimana kemudian, apa namanya peraturan hukum diubah
hanya untuk memfasilitasi modal kemudian bagaimana manuver perizinan
untuk memfasilitasi keinginan modal, kepentingan pemodal. Itu terlihat dari
kasus ini. Dan bagi saya reklamasi Benoa ini adalah gambaran dari, kasarnya
kalau kamu mau melawan dunia, kalau kamu mau merasakan melawan dunia ya
tolak aja reklamasi Teluk Benoa. Kamu akan tahu bagaimana dahsyatnya yang
namanya kekuasaan, dahsyatnya yang namanya, namanya kekuatan modal. Dan
itu hanya bisa ditemukan di model-model reklamasi Teluk Benoa dan itu
sangat, sangat telanjang, sangat-sangat telanjang. Itu yang membuat, buat saya
secara prinsip tadi dari berbagai kajian yang membuat saya semakin yakin
menolak dan praktik-praktik manipulasi kekuasaan, atau pemaksaanpemaksaan, memfasilitasiasi kepentingan pemodal, itu yang membuat saya
semakin yakin untuk, untuk menolak proyek. Saya memiliki beberapa teman

Reklamasi tidak menguntungkan
(97-100, 103-106).
Reklamasi hanya
menguntungkan segelintir pihak
(101-102, 107-109).
Proses reklamasi bersifat
manipulatif (110-111, 119-120).
Terlibat karena sudah terlibat di
advokasi sebelumnya (130-132).
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dari Bali dan berkuliah di Yogya. Saya sempat mengobrol dengan mereka,
mereka menolak reklamasi dan ketika saya kejar lagi bertanya apa yang
mereka lakukan untuk menolak reklamasi ya mereka cuma bilang, saya
menolak tapi tidak ikut gerakan untuk menolak. Nah kalau untuk Pak
Putu sendiri, ini tadi udah jelas ya alasan untuk menolak reklamasi Teluk
Benoa apa. Nah kalau sekarang, apa alasan Pak Putu untuk mau
bergabung dengan gerakan untuk menolak ini? Ya kalau saya kan jelas
karena menginisiasi dan memang, saya salah satu inisiator untuk gerakan ini
dan, apa namanya. Kalau alasan terlibat ya karena tadi itu, karena kita banyak
aktif mengadvokasi soal, soal sektor lingkungan hidup, pembelaan-pembelaan
lingkungan hidup dan, dan memang reklamasi ini salah satu yang tadi saya
jelaskan harus ditolak dan itu membuat harus dilawan. Dan memang, memang
aktivitasnya ada di situ dan memang sense kita, apa, apa, bukan hanya soal
sense, tapi jiwa kita memang ada di, di, di, di wilayah advokasi sosial. Ini soal
passion aja, juga soal passion. Akhirnya, pada akhirnya jadi soal passion.
Tahun ini, kalau mulai dari tahun 2013, tahun ini sudah memasuki tahun
keenam ya Pak Putu? Kelima apa keenam? Ya, tahun kelima. Lima lebih,
enam jalan. Enam jalan. Mungkin bisa diceritakan dinamikanya dari awal,
tengah, hingga hari ini, pasang surutnya, seperti itu. Kalau secara kuantitatif
memang dari, ada peningkatan cukup drastis dari awal. Kita kan kelompok
kecil, dari 25 atau 50-an gitu, 5 orang mulainya. Kemudian meningkat jumlah
massa, meningkat sampai ratusan ribu orang gitu ya. Dan memang pasca
Pilkada 2018 kemarin, Pilkada Gubernur, memang agak mengalami penurunan.
Terutama setelah kita memenangkan fase pertama waktu izin lokasi itu,
Agustus 2018 itu. Memang mengalami penurunan dan itu wajar saja. Tapi signi,
peningkatannya saya lihat sangat signifikan misalnya dari jumlah orang. Nah
jumlah orang ini kan, kan tidak muncul tiba-tiba ya. Orang yang dari dua puluh
lima orang menjadi ratusan ribu orang turun ke jalan kan, hanya yang turun ke
jalan. Kan masih banyak orang yang tidak bisa turun ke jalan, masih terkendala
jarak, kesibukan atau apapun itu. Tapi yang turun ke jalan sampai ratusan ribu
orang, artinya turun ke jalan itu kan manifestasi dari kesadaran kognitif orang
ya. Kesadaran orangnya meningkat. Kalau orang nggak sadar kan nggak

Perubahan kesadaran masyarakat
(151-154, 156-161, 169-174).
Aktivitas penolakan (180-182).
Kebaruan perlawanan desa adat
(187-192, 194-196, 198-200).
Latar belakang anggota (201205).
Dinamika dalam kelompok
(211-218).
Dinamika pribadi tidak
memengaruhi kelompok (226,
228-230).
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mungkin turun ke jalan gitu. Karena turun ke jalan model-model ForBALI ini
kan turun ke jalan buang uang, buang energi, buang waktu. Karena nggak dapat,
apa-apa kan? Jadi menurut saya itu manifestasi kesadaran publik dan kalau dia
peningkatannya, cara mengukur saya itu begitu, kalau jumlah orang yang
meningkat maka kesadaran publiknya itu meningkat juga, meningkat tajam.
Karena nggak mungkin orang turun ke jalan kalau nggak punya kesadaran.
Keterpanggilan nuraninya pada dirinya untuk turun pasti juga dengan satu
kesadaran yang paling, paling elementer bahwa, apa, reklamasi itu nggak baik
untuk Bali. Dan itu juga pernah diuji di, di, di, nanti bisa lihat risetnya. Pernah
diuji oleh beberapa akademisi dengan melakukan survei persepsi masyarakat di
Kabupaten Badung tahun 2014 apa 2015, Kabupaten Badung sama Karangasem
itu juga menunjukkan hal yang sama bahwa hampir 80% menolak reklamasi
Teluk Benoa. Padahal mereka menyatakan bahwa problemnya di Kabupaten
Bandung yang menurut mereka itu adalah kurangnya lapangan pekerjaan. Tapi
ketika ditanyakan apakah mereka setuju dengan pembangunan reklamasi yang
akan menyerap tenaga kerja, mereka nggak mau. Artinya kesadaran publiknya
jelas, bahwa butuh, butuh lapangan pekerjaan tapi tidak dengan cara, tidak
dengan cara reklamasi. Seperti itu. Itu berarti ada kesadaran publik, nalar
publik, publiknya menyatakan bahwa reklamasi itu buruk untuk Bali. Sehingga
menurut saya itulah kesadaran yang paling esensial, elementer dari masyarakat
sehingga itu yang membuat jumlah aksi massanya meningkat tajam dan, dan,
dan tidak hanya dilakukan sekali dua kali gitu. Tapi dilakukan, dilakukan ham,
bertahun-tahun. Catatannya lima tahun bahkan sampai sekarang pun, massa
bertahan 2000 itu kan masih bertahan dengan rentang waktu yang panjang. Aksi
yang hampir tidak ada, aksi yang pasti tiap bulan dan kemudian ada tambahan
aksi-aksi lagi gitu. Itu kan kalau dihitung dalam rentang waktu 5 tahun itu kan
ratusan aksi dalam berbagai bentuknya. Itu baru yang aksi massa, belum
kemudian berbagai aksi-aksi seperti pemasangan baliho, spanduk yang semua,
ham, ada di seluruh Bali itu. Jadi perluasannya juga, secara kuanitas juga bukan
hanya di daerah pusat kota atau di daerah konflik di sekitar Teluk Benoa. Tapi
juga meluas ke seluruh Bali, bahkan mendapat solidaritas dari, dari nasional
dari, internasional itu. Apa lagi ya? Kemudian dari, itu secara kuantitasnya ya,
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menunjukan bahwa dalam lima tahun ini ada peningkatan tajam dalam
kesadaran. Dan perlawanan ini juga dalam catatan saya, 50 tahun ke belakang
belum ada, bahkan 100 tahun ke belakang, dalam pengamatan saya belum
pernah ada perlawanan terhadap investasi yang dilakukan oleh desa adat sampai
tiga puluh sembilan desa adat ya. Walaupun desa adat di Bali jumlahnya dua
ribuan desa adat tapi tiga puluh sembilan desa adat ini adalah jumlah terbesar
yang pernah beraliansi untuk, untuk melawan investasi. Kalau isu identitas,
misalkan isu-isu identitas suku agama ras yang mungkin itu sudah berapa kali
terjadi melibatkan desa adat. Tapi kalau investasi, pariwisata apa lagi, gitu, itu
baru, 100 tahun terakhir baru sekarang dan dilakukan oleh desa adat. Desa adat
yang notabene juga tidak terdampak langsung oleh reklamasi Teluk Benoa.
Menurut saya secara kuantitas dia ada peningkatan seperti itu. Secara kualitas
juga demikian. Ada, ada, ada yang menarik bahwa perlawanan ini dari desa adat
ya tadi itu, tidak hanya desa adat yang berkonflik tapi tidak terdampak
langsung, atas solidaritas adat, melakukan perlawanan. Kemudian penolak
reklamasi ini berbagai ragam, ragam latar belakang, sektor. Ada pekerja, ada
LSM, ada pengusaha. Individu-individu dari bermacam latar belakang gitu,
adat, agama, pengusaha, macam-macam. Dan dari lintas umur, bahkan sampai
mungkin tiga generasi. Dari yang paling kecil, anak sekolah, sampai orang tua
bahkan uzur gitu. Ini lintas generasi, tidak mengenal batas umur. Kemudian dia
masuk ruang intim sampai menjadi isu keluarga. Jadi sebetulnya gerakan Bali
Tolak Reklamasi ini membentuk identitas baru sebetulnya di, di, di masyarakat
kita. Identitas apa yang, identitas masyarakat yang, yang, yang kritis itu.
Identitas masyarakat yang kritis. Dan yang, itu yang menarik, bahwa kalau
pasang surut itu karena waktu yang panjang, dia mengalir saja. Tidak, tidak,
tidak bisa dibagi fase per fase tapi fase yang paling penting itu adalah, paling di
awal bahwa kita dua puluh lima orang gitu ya, lalu waktu kita, Perpres 51/2014
di, diketahui terbit kemudian naik ke dua ribu orang. Setelah itu itu 2015 akhir
itu sudah mencapai lima ribuan orang sampai sepuluh ribu orang dan kemudian
2016, 2017 ada ratusan ribu orang. Di 2018 setelah kita mengalami
kemenangan yang pertama, kita yang sempat cooling down dulu, atur nafas,
karena 5 tahun, sehingga belum kita bisa prediksi tapi aksi terakhir kita juga
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ribuan orang. Itu sih ya, yang menarik. Kalau secara kualitas dan kuantitas.
Kalau secara kualitas juga, ForBALI ini kan juga mempertemukan gerakan
sosial media offline dan online. Jadi sosial media menjadi alat kampanye.
Kemudian gerakan kebudayaan bisa, bisa hidup dengan berbagai genre. Dia
menjadi, menjadi satu identitas masyarakat, saya tidak bisa bilang baru, tetapi
menjadi, menjadi mengkonsolidasi identitas masyarakat yang kritis. Terima
kasih Pak Putu. Mungkin itu cerita dinamika pasang surut gerakan. Kalau
Pak Putu sendiri dinamika pasang surutnya mungkin bisa diceritakan.
Kalau saya lempeng-lempeng ya. Bahwa, bahwa kadang ada masa jenuh ya
wajar. Setiap manusia pasti ada masa jenuh, capek, lelah gitu. Kadang semangat
itu biasa. Tapi lempeng aja sih. Lempeng dalam artian ya nggak. Pasang surut
situasi personal tidak berpengaruh banyak terhadap dinamika dalam gerakan.
Jadi lempeng aja sebenarnya. Terus ketika, Pak Putu tadi cerita pernah
mengalami bosan terus capek ikut gerakan, apa yang bikin semangat lagi?
Ya paling refresh aja. Kan memang butuh, butuh, butuh. Kan kita butuh rehat,
refresh sesaat gitu ya. Rutinitas membuat kita mendapat kebosanan. Apa lagi
yang namanya melawan kekuasaan itu kan membuat kita mikir terus gitu ya. Ya
biasanya ya refresh.
Terus dalam kelompok Bali Tolak Reklamasi ini ada sistem
keanggotaannya nggak sih, Pak Putu? Iya, keanggotaannya itu, keanggotaan
yang sifatnya cair sebetulnya. Cair, yang pertama ada simpatisan, yang
kemudian memang ada, ada apa, basis-basis inti yang memang bergerak dari
dulu gitu ya. Tapi apa namanya, yang, yang membangun kolektivitas itu pasti
ada, ada tim, ada, ada core intinya. Ya itu ada di setiap organisasi. Kenapa
dalam Bali Tolak Reklamasi ini memakai cara keanggotaan cair, Pak
Putu? Ya itu, ya, ya, keanggotaan cair dalam artian ya memang hari ini yang,
yang, yang bisa kita lakukan dan memang itu kebutuhan organisasi. Terus, tadi
juga sempat cerita tentang basis inti, itu maksudnya basis inti itu? Ya
memang perkumpulan-perkumpulan yang dibentuk ForBALI ini. ForBALI kan
dibentuk oleh, oleh berbagai, berbagai organisasi, berbagai perkumpulan. Jadi
merekalah yang, yang menjadi tim inti dan penggerak dari gerakan Tolak
Reklamasi ini. Berarti basis intinya itu teman-teman yang dulu bergabung

Keanggotaan yang bersifat cair
(237-241, 243-244).
Keanggotaan berdasarkan
kebutuhan (243-244).
Kelompok yang mendukung
gerakan (252-253).
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di KEKAL gitu? Ya, salah satunya. Tapi kan masih banyak yang lain.
ForBALI ini kan ini, banyak anggotanya. Selain KEKAL itu ada siapa lagi?
Macam-macamlah. Ada basis-basis adat. Ya perkumpulan-perkumpulan desadesa, perkumpulan di berbagai komunitas, apa, komunitas-komunitas, ada
banyaklah. Ya seberapa banyak ada baliho-baliho, segitulah anggota ForBALI.
Terus dalam keanggotaan yang cair itu, ada nggak sih komitmen yang
dibangun dalam Bali Tolak Reklamasi? Komitmen gimana? Komitmen,
apakah ketika mendeklarasikan diri sebagai anggota ForBALI, kamu
dituntut untuk ikut ini, ikut ini, ikut ini itu. Atau harus? Oh, tetap, rule
organisasi itu tetap ada. Rule organisasi itu tetap ada. Terus gimana, Pak, rule
organisasi itu? Apakah semuanya langsung setuju atau mungkin ada? Ya
namanya dinamika organisasi kan tidak pernah ada yang, yang, yang langsung,
ya tergantung, kadang ada yang langsung setuju, kadang ada yang, ada debat.
Itu kan biasa itu. Karena namanya, justru itulah keragaman kita pasti
menghasilkan banyak, banyak gagasan dan eksplorasi gagasan itulah kunci dari,
dari, dari kematangan ForBALI.
Kalau Pak Putu sendiri punya komitmen pribadi nggak sama Bali,
gerakan Bali Tolak Reklamasi ini? Pertanyaanmu itu lho ke saya, kok begitu.
Ya gimana orang saya mimpin kok nggak punya komitmen pribadi itu lho.
Hahaha ya maksudnya ini kan pertanyaannya karena memang untuk
secara personal jadi pertanyaannya memang kayak gitu, Pak Putu. Iya.
Tapi maksudnya nggak cocok aja pertanyaannya gitu. Orang sampai sekarang
masih memimpin gitu. Kalau nggak punya, nggak punya komitmen personal
gimana ceritanya? Ya kan? Mungkin kalau yang ditanyakan ke orang yang
simpatisan, atau apa mungkin tepat. Tapi. Ya, at least kalau itu pertanyaan
formal ya okelah, pasti, dan jawabannya pasti, pasti apa ya, pasti iyalah. Kan
nggak mungkin kalau, nggak komitmen personal terhadap gerakan ya nggak
mungkin gitu mungkin mimpin gerakan. Kalau pertanyaannya ke saya, begitu.
Jawabannya pasti nggak, nggak akan bergeser. Terus komitmennya apa, Pak,
selain mengkoordinir? Mungkin ada komitmen konkrit seperti di dalam
berapa minggu harus apa, melakukan apa. Enggak, semuanya mengalir saja.
Kalau di gerakan ini kan mengalir saja. Ini kan bukan, bukan kerjaan, apa ya,

Aturan kelompok berdasarkan
musyawarah (261-265).

Komitmen pribadi (276-278).
Aktivitas kelompok mengalir
berdasarkan kebutuhan (280286).
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mekanisme yang kita bangun bukan jam kantor. Ini mekanisme yang, apa,
sistemnya mengalir saja, saat dibutuhkan memang kita ketemu, ketemu. Kalau
tidak, tidak. Kalau memang harus bergerak, bergerak. Kalau lagi santai, ya
santai saja. Tidak, tidak ada yang anu. Semua itu adalah ritme kolektif, ritme
kolektif sebetulnya.
Terus tadi juga sempat cerita kalau elemen-elemen yang menolak Bali
Tolak Reklamasi ini ada adat, pemuda, pengusaha komunitas. Elemen yang
menolak Bali Tolak Reklamasi? Menolak reklamasi Teluk Benoa ini. Ada
adat, pengusaha, komunitas, selain itu? Macam-macam, macam-macam. Ada
ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, buruh, ya, pekerja, pekerja informal,
sektor pariwisata, macam-macam, macam-macam, macam-macam, susah di,
hampir. Kayaknya kecuali ini deh ya, ya kecuali aparat gitu deh, polisi apa itu
mungkin nggak karena soal, soal jabatan. Tapi bahwa mereka, banyak anggota
kepolisian, anggota TNI yang secara personal juga punya sikap yang sama, tapi
di luar itu kan kayaknya hampir, apa, apa, apa, apa, background apa yang nggak
ada? Kayaknya hampir semua ada deh. Hampir semua background, hampir
semua latar belakang. Terus dari, apa, teman-teman yang latar belakangnya
berbeda-beda itu, terus akhirnya gimana sih akhirnya mereka tementemen bisa bersatu dengan latar belakangnya? Pasti yang pertama adalah
kesamaan cara pandang. Kedua kesamaan, apa, keyakinan gitu ya, yang berasal
dari nalar publiknya, berasal dari logika mengenai masalah reklamasi ini. Yang
kedua ya proses yang sedemikian rupa, proses advokasi lima tahun ini dalam
berbagai bentuk. Itu kan, yang, yang membuat sebetulnya, dinamika ini yang
membuat mereka menjadi, kemudian menjadi saling memahami secara tidak
langsung dengan background-nya masing-masing. Makanya kalau di aksi-aksi
massa kita itu kan orang yang tidak kenal pun merasa mereka keluarga ketika
dalam, dalam barisan itu. Jadi, apa, apa namanya. Ya memang yang membuat
mereka bersatu adalah kesamaan cara pandang itu. Yang kedua ya aksi-aksi,
dinamika advokasi ini yang membuat mereka kemudian saling memahami. Jadi
tidak ada jarak, tidak ada kelas. Itu. Bahkan, bahkan kita itu mungkin kalau di
lapangan, kita, kita paling jarang tahu background orang, bahkan. Dia apa
sebetulnya, apa, tapi, karena orang sudah, apa ya, borderless, udah nggak ada

Latar belakang anggota (290292, 294-298, 318-321).
Aparat dikecualikan (293-294).
Bersatu karena kesamaan cara
pandang (301-302, 309).
Bersatu karena pengalaman
bersama (303-305, 309-310,
323-324).
Perubahan dalam membuang
sampah (315-317).
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jarak lagi karena sudah menjadi satu kesatuan. Dan itu, itu yang menurut saya
hebatnya gerakan ini. Sampai membentuk kultur, apa ya, tidak membuang
sampah sembarangan. Dan orang, orang dengan sukarela, mengambil kresek
untuk, mengambil tas untuk kantong sampah dan kita nggak tahu backgroundnya apa gitu. Tapi mereka bisa memahami. Anak punk masuk di gerakan juga,
ada yang nyinyir, pak ogah juga ikut, tukang yang iniin jalan, nggak ada yang,
nggak ada, pedagang kaki lima ikut, wartawan, ya macam-macam. Macammacam, nggak ada yang, premannya ikut, anggota ormas, nggak ada yang anu.
Jadi bener-bener apa, membaur dan yang membuat dinamika, kalau ditanyakan
kuncinya adalah dinamika advokasinya, dinamika aksinya yang membuat
mereka saling memahami gitu. Saya tidak tahu kalau di luar, di luar isu Tolak
Reklamasi ya mereka di luar isu Tolak Reklamasi. Tapi dalam isu dan advokasi
Tolak Reklamasi Teluk Benoa ini, ya begitu, mereka borderless, tidak ada, tidak
ada jarak, tidak ada batas.
Terus, berarti hampir semua orang dengan latar belakang ini berada
dalam kelompok Bali Tolak Reklamasi ya, Pak Putu. Terus Pak Putu
sendiri, gimana hubungan Pak Putu dengan orang-orang dengan latar
belakang berbeda itu di Bali Tolak Reklamasi? Sama saja karena saya kan
dari dulu tidak suka menjaga jarak. Saya dengan siapa saja senang. Karena saya
dari dulu tidak suka meninggikan diri ya. Tidak suka untuk mengeksklusifkan
diri sebenarnya, dengan siapa saja saya ketemu. Dan karena memang nilai-nilai
itu yang, yang saya dan kawan-kawan tularkan selama ini gitu. Oke Pak Putu,
terus. Ya kalau aksi-aksi juga nggak harus di depan. Hahaha. Karena
koordinator mesti di depan, nggak, belakang, tengah, berbaur. Kalau mesti
orasi, ya, orasi. Kalau nggak ya biarkan, apa orang-orang yang punya tugastugas di aksi ini kan. Jadi tidak harus koordinator yang memimpin. Saya
bertindak sebagai massa karena memang, memang tidak pernah bertugas di, di
aksi-aksi nggak pernah bertugas gitu.
Baik, Pak Putu. Lalu bagaimana pembagian dan pembedaan peran dalam
hidup sehari-hari? Misalnya di keluarga, terus di lingkungan masyarakat,
kerja dengan peran Pak Putu ini sebagai koordinator ForBALI? Nggak
ada. Apa yang mengistimewakan, apa yang membuat koordinator ForBALI

Pilihan tidak mengistimewakan
diri (331-334, 336-341).

Pilihan tidak mengistimewakan
diri (345-347).
Pengorbanan waktu untuk
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istimewa dan kemudian harus, harus teraliensasi dari kehidupan yang lain? Kan
nggak ada. Koordinator ForBALI ya, ya dia bertindak, dia punya, punya tugas
pokok dan fungsi pokok di gerakan ForBALI tapi kalau di, di dinamika yang
lain kan biasa saja. Nggak ada yang, nggak ada, nggak ada yang sebetulnya apa
ya, signifikan sih, gitu, tidak ada yang signifikan. Ya tapi bahwa, bahwa
kemudian ritme advokasi kadang-kadang banyak, banyak mengambil waktu,
iya, bisa jadi iya. Tapi kan itu soal bagaimana kita membagi waktu aja,
membagi waktu dan diri, kerelaan kita untuk, untuk kehilangan waktu-waktu
private. Paling kan yang banyak hilang kan waktu-waktu private. Kadangkadang ya bekerja hilang, gitu aja. Waktu kita harusnya jalan-jalan sama
keluarga, liburan sama keluarga, itu yang kita hilang. Waktu tidur yang
harusnya delapan jam per hari, mungkin tidak bisa tiap hari kita dapatkan, hak
istimewa menikmati tidur delapan jam setiap hari. Terus apakah isu-isu itu
juga, selalu Pak Putu bawa dalam lingkungan kerja, lingkungan di
rumah? Isu-isu apa? Isu-isu Tolak Reklamasi ini. Kalau sekarang lebih
banyak orang yang membawakan itu kalau setiap ketemuan. Bukan saya yang
membawakan isu itu. Orang yang bertanya, sampai kita udah bosan aja cerita.
Kalau sekarang orang malah yang bertanya gimana, gimana, gimana lalu baru
cerita. Saya kan orangnya nggak, tidak juga memaksakan diri. Maksudnya
kalau ada yang bertanya ya dijawab, kalau nggak bertanya ya nggak, kalau pas
mengalir ke isu reklamasi ya kita jelaskan. Gitu-gitu aja kan. Semua dibangun,
dibuat dengan, dengan mengalir dan senatural mungkin, tidak, tidak ada yang
dibuat dan direkayasa sedemikian rupa.
Oke, lalu ada nggak, Pak Putu, pikiran atau perilaku yang, perilaku baru
yang Pak Putu miliki setelah mengikuti gerakan ini dan sebelumnya belum
pernah ada? Anu, kebiasaan buang sampah. Kebiasaan membuang sampah
yang baik. Hahaha. Terutama membuang puntung rokok. Kalau di pikiran gitu
ada nggak, Pak Putu? Maksudnya? Ya pikiran apa setelah mengikuti
gerakan ini yang sebelumnya nggak pernah terpikirkan? Apa? Nggak ada
sih. Kalau pikiran sih nggak ada. Karena kan secara prinsip nggak ada yang
berbeda. Yang berbeda kan hanya soal dinamika dengan berbagai elemen yang
berbeda-beda latar belakang saja. Maksud saya sih tidak, tidak terlalu

kelompok (351-358).
Aktivitas kelompok mengalir
berdasarkan kebutuhan (366368).

Perubahan kebiasaan membuang
sampah (371-372, 384-387, 389399).
Advokasi tidak berbeda dengan
pengalaman advokasi (375-383,
400-404).
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berpengaruh, maksudnya tidak terlalu jauh berbeda karena saya kan
mengadvokasi ini dari, ada di jalanan, di dunia advokasi ini dari tahun ‘95. Jadi
apa ya, maksud saya mungkin bentuknya berbeda-beda tapi prinsip dasar,
misalnya situasi-situasi yang kita hadapi, dengan berbagai background latar
belakang orang itu relatif sama aja gitu, nggak terlalu ini, nggak terlalu jauh
beda. Prinsip-prinsipnya sama saja. Konflik yang dihadapi biasanya juga sama
saja. Paling yang beda soal perilaku gitu ya. Ya, buang sampah. Dulu saya
orang yang tidak tertib lah soal sampah, setelah ikut gerakan ini, makin-makin
nganu, apa ya , makin punya. Kalau dulu hanya karena rasa malu, kalau
sekarang udah jadi kebutuhan. Bagaimana itu bisa jadi kebutuhan? Karena,
kebutuhan untuk membuang sampah karena mengikuti? Iya karena di
gerakan, hampir, hampir kita lima tahun ikut aksi, setiap aksi-aksi itu kan selalu
ada himbauan untuk buang sampah, jangan buang sampah sembarangan,
bersihkan jalan, buang puntung rokok sembarangan, dan ada relawan-relawan
yang rela mendekati kita kalau mau buang, buang sampah gitu. Itu kan
membentuk kebiasaan, kebiasaan yang lama-lama menjadi kebutuhan. Sekarang
jadi bingung kalau nggak ada asbak, bingung kita. Kalau, kalau, kalau dulu kan
karena malu, lebih karena malu dan nggak enak, oh di WALHI jadi nggak enak,
lebih ke malu dan menjaga image. Tapi kalau sekarang bukan lagi soal rasa
malu tapi memang, kayaknya nggak enak e. Udah bukan lagi malu tapi nggak
enak rasanya, secara psikis rasanya udah nggak enak rasanya kalau buang
puntung rokok sembarangan. Kalau yang itu, itu yang paling saya rasakan
perbedaan yang paling signifikan. Kalau yang lain-lain hampir sama ya, soal
kurang tidur, kurang makan, kurang refreshing, kurang apa, menghadapi orang
berbagai macam background, dari orang kaya dan orang miskin, orang kiri
sampai orang kanan, orang tengah bawah atas, udah, udah, maksud saya tidak
begitu mempengaruhi saya. Yang mempengaruhi saya lebih ke itu, soal perilaku
bijak menyampah. Perilaku bijak menyampah itu yang buat saya sangat, sangat,
sangat anu, sangat apa, sangat mempengaruhi diri saya.
Pilihan kelompok berdasarkan
Baik, Pak Putu. Lalu menurut Pak Putu, kenapa gerakan ini perlu untuk
kebutuhan (414-416, 423-426).
menjadi satu gerakan besar dan tidak sporadis? Misalnya di desa ini
mendirikan organisasi Tolak Reklamasi sendiri di, komunitas ini ada
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sendiri, di sini ada sendiri, tapi mereka tidak bergerak secara besar.
Menurut, Pak Putu, kenapa mereka harus menjadi kelompok besar?
Maksudnya kelompok besar? Nggak ngerti saya. Mungkin kelompok besar
yang saya maksud itu tergabung dalam ForBALI ini, satu yang besar.
Semua itu kan, semua itu kan mengalir gitu itu. Semua kebutuhan, memang
kebutuhan yang timbul dari kolektif, dari elemen-elemen yang ada di gerakan.
Ya ada kebutuhan untuk bergabung dan menjadi barisan besar. Tidak ada, tidak
ada pemaksaan. Jadi semua proses yang membentuknya, dinamika yang
membentuknya. Dinamika yang membentuknya. Orang dia menjadi besar itu
kan proses yang membentuknya. Satu bergabung, bergabung, bergabung gitu.
Ada juga yang nggak mau bergabung ya gapapa gitu. Ada yang nggak mau
bergabung gitu, Pak Putu? Ada juga, ada yang mau sendiri, ya gapapa. Di
luar ForBALI kan ada. Gapapa. Tapi ya kalau di ForBALI sendiri ya gapapa,
karena kebutuhan. Kebutuhan gerakan advokasi, gerakan advokasi ini memang
dalam prosesnya membutuhkan untuk, untuk, untuk membangun sinergi
gerakan yang lebih baik sehingga kemudian menggabungkan diri menjadi lebih
besar. Karena kan macam-macam, ada yang bisa, di ForBALI Sanur, Leak
Sanur, di Kesiman, ForBALI Forum Pemuda Kesiman. Begitu-begitu kan? Ada
ForBALI Jimbaran, ForBALI apa. Itu ya mereka adalah komunitas-komunitas
yang membentuk, membentuk dirinya kemudian memang, memang bernaung di
ForBALI.
Baik, Pak Putu. Sekarang saya minta pandangan Pak Putu untuk
beberapa kelompok ini, mungkin kelompok massa ini. Pertama,
bagaimana pandangan Pak Putu mengenai orang-orang yang menolak
reklamasi tapi tidak ikut bergerak menolak reklamasi? Tergantung motif
ya, atau alasannya. Pertama punya sikap menolak reklamasi tentu lebih bagus,
menurut kami lebih bagus pro-reklamasi, tentu lebih bagus. Tetapi, kalau hanya
diam itu problem. Memang kan investor tidak membutuhkan, investasi tidak
membutuhkan banyak orang yang bersuara pro, kalaupun ada itu akan lebih
bagus gitu. Tapi yang lebih dibutuhkan adalah suara diam. Karena kan mereka
sudah punya akses yang, mereka sudah punya uang yang tidak terbatas,
resources yang tidak terbatas, mereka pasti juga punya akses kekuasaan yang

Asal anggota (426-430).

Apresiasi pada penolak
reklamasi (435-436, 445, 459).
Koreksi pada penolak reklamasi
yang hanya diam (442-448, 449455, 459-460, 462-469).
Dukungan untuk gerakan yang
menyesuaikan situasi (477-492,
495-497).
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lebih besar dari gerakan ForBALI dan Pasubayan. Jadi yang dibutuhkan bukan
orang yang bersuara pro, yang dibutuhkan malah orang yang diam. Semakin
banyak orang yang diam akan semakin membuat mereka leluasa. Nah sehingga
kemudian, orang yang menolak dan diam walaupun memang harus diapresiasi,
tapi itu sebenarnya tidak secara signifikan untuk menguntungkan gerakan tapi
di sisi lain dia juga memberikan kemudahan kepada investasi yang sedang
dilawan, yang sedang ditolaknya. Kan dia begitu sebenarnya logikannya.
Bahwa diapresiasi lebih baik daripada pro, menolak, iya. Tapi diam sebenarnya
dalam posisi zero, dalam posisi ya yang menguntungkan gerakan iya, tapi juga
memberikan keleluasaan kepada pemodal yang sedang ia lawan juga iya karena
pemodal mengharapkan orang yang diam. Semakin banyak orang yang diam
maka pemodal bisa leluasa dan bermanuver gitu, lebih leluasa menjalankan
agendanya. Karena mereka tidak butuh banyak orang yang bersuara pro, yang
dibutuhkan adalah orang yang diam, mereka sudah punya uang, mereka sudah
punya ahli, mereka pekerja-pekerja yang mengerjakan investasinya, mereka
sudah punya orang-orang yang bergerak di jejaring kekuasaan untuk-untuk
membuka akses-akses, legitimasi proyeknya gitu kan. Sehingga sebetulnya, at
least bagi saya bahwa kami mengapresiasi orang yang menolak namun diam
tetapi juga harus disadari bahwa itu adalah posisi zero. Sehingga harus kalau,
kalau diam karena, karena memang sakit tidak bisa apa-apa ya harus diterima.
Tapi jika hanya sebatas, oh saya menolak, tapi tidak melakukan apa-apa, itu
bagi saya harus di, sebenarnya harus dikoreksi, harus dikoreksi. Harus dikoreksi
oleh diri mereka sendiri karena cara seperti itu akan menguntungkan investasi.
Bahwa misalkan, atau, atau, dengan apa, ya kami mendukung, apa, kalau kami
mendukung, apa, menolak reklamasi dengan doa, itu repot juga. Kalau doa,
kami juga udah surplus banget, sudah surplus. Karena doa tidak cukup
menyelesaikan persoalan, persoalan apa, Tuhan juga tidak akan menolong
orang yang tidak, tidak, tidak, tidak, tidak berjuang untuk, untuk, atas doanya,
kan gitu. Sehingga menurut saya yang harus dilakukan memang, menolak ya
melakukan yang paling minimal. Sehingga sebenarnya tidak, tidak ada alasan.
Begini, tidak ada alasan yang cukup untuk orang-orang yang menolak reklamasi
tapi diam kecuali dalam keadaan sakit, sakit yang tidak bisa melakukan apa-

Mempertanyakan motif dan latar
belakang pro-reklamasi (509515, 516-518, 526-531, 532-538,
538-545, 546-548).
Independensi kelompok (518526).
Intimidasi yang didapat dari proreklamasi (552-553, 555-562).
Menganggap diri sama dengan
anggota lain (554-555, 563-568).
Advokasi dalam kelompok
menjadi passion dan hobi (571576).
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apa, stroke gitu misalkan, atau lumpuh, lumpuh body hanya vokal dan hatinya
yang bisa ngomong, saya menolak. Tapi kalau semua organ tubuhnya masih
bisa berjalan, nggak ada, ada alasan untuk, untuk menolak dengan cara diam.
Kenapa? Karena, karena ruang-ruang, ForBALI ini kan gerakan yang
sebenarnya sangat total dia, ada di semua lini kehidupan. Kalau kamu mau
menolak, sepanjang body-mu masih bisa bergerak, tanganmu kakimu masih
bisa bergerak, atau tangan masih bisa bergerak, kamu bisa menolak dengan
socmed. Kan sangat bisa. Menolak reklamasi, memberikan dukungan secara riil
di socmed, me-mention pejabat-pejabat. Atau kalau kamu sukanya menulis dan
membaca, ya kamu bisa menulis artikel. Kamu bisa, karena ForBALI ini kan
gerakan sosial media yang sudah diakui banyak akademisi sebagai gerakan
yang hidup di sosial media. Itu bisa dilakukan, gitu lho. Bahkan, banyak orang,
kalau kamu seniman, pelukis, kamu bisa membuat lukisan mural, kamu bisa
membuat apa dan itu disebarkan sebagai sebuah pesan. Banyak orang
melakukan itu. Bahkan kalau tidak punya kemampuan apa-apa, hanya tenaga,
kamu bisa aksi. Kalau kamu musik, kamu bisa menciptakan musik, kamu bisa
membuat konser. Kalau, apa sih, tidak ada yang, tidak ada yang, tidak ada yang
tidak bisa dilakukan dalam, dalam menyokong gerakan ForBALI karena infra
dan supra-strukturnya siap. Infra dan supra-strukturnya itu me, me, menyiapkan
semua, semua, apa, skill orang, passion orang, kelompok orang untuk
teragregasi di situ gitu. Kecuali kamu stroke, baru bisa diterima menolak tapi
diam gitu. Tapi kalau masih bisa bergerak, main HP masih bisa, gitu. Kalau
masih bisa, kalau jauh gitu nggak bisa menggalang aksi ya. Karena semua bisa
dilakukan, mendirikan baliho, mendirikan spanduk. Kekuatan ForBALI ini kan
kekuatannya socmed dan itu bisa salah satu dukungan, kan gitu. Gitu. Jadi kalau
pendapat saya bahwa menolak dengan diam itu baik tapi juga, apa, tidak
signifikan memberikan, apa, tidak signifikan untuk bisa menjadi tekanan untuk
memenangkan pertarungan ini gitu. Yang dibutuhkan adalah tekanan politik.
Gitu. Oke. Terus, seingat saya, dulu saya pernah baca-baca ketika awal
gerakan Bali Tolak Reklamasi, ada juga kelompok-kelompok yang turun
ke jalan dan mengataskan, mengatasnamakan, diri untuk mendukung
reklamasi Teluk Benoa walaupun, walaupun hari-hari belakangan ini
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mereka sudah tidak terdengar lagi, ya, Pak Putu. Kalau pandangan Pak
Putu sendiri untuk kelompok tersebut, gimana? Ya, pandangan saya, ya
tentu saja, padangannya apa, pandangannya pasti tidak baiklah untuk orangorang itu karena kita beda kan? Cuma kan harus, harus, harus diperiksa motifmotifnya menolak itu memang betul-betul, betul-betul berdasarkan nalar atau
berdasarkan kepentingan relasi mereka dengan investasi? Maksudnya begini,
apakah dukungan mereka terhadap reklamasi Teluk Benoa itu betul-betul
karena mereka berpikir soal lingkungan hidup yang berkelanjutan, termasuk
dengan pariwisata Bali yang berkelanjutan atau mereka mendukung itu karena
relasi dengan, dengan investasi? Kan itu saja yang menjadi pertanyaan. Dan itu
yang harus dijawab oleh mereka. Tetapi kalau misalnya melihat beberapa orang
yang terlibat di situ ya, ya, yang notabene motor di situ kan, at least meraka
orang-orang yang bekerja atau punya relasi dengan investasi kan. Kalau kita
kan tidak punya relasi dengan investasi, kita nggak punya relasi dengan
pemerintahan juga nggak. Itu adalah bukti kalau kita punya hak bicara
mengenai perspektif bahwa reklamasi ini akan memperburuk lingkungan hidup,
akan memperburuk ekonomi pariwisata Bali, memperburuk adat dan agama
Bali, di Bali. Nggak ada kita relasi untuk, untuk, apa, untuk, dengan investasi
atau dengan kekuasaan, setelah ini kita akan jadi a, setelah ini kita akan jadi b,
setelah ini kita akan mendapatkan a, mendapatkan b, kita akan bekerja di
proyek, kita akan menjadi agen pemerintah, kan nggak ada. Tapi kalau yang ini
kan harus diperiksa. Mereka ada yang bekerja nggak? Rata-rata mereka bekerja
di, di, di proyek itu, di, di, di, di investor yang, yang, yang mereklamasi.
Maksud saya dengan melihat hubungannya saja, melihat relasi mereka saja itu
sudah menunjukan bahwa ya nggak clear mereka bicara dukungan itu kecuali
ya ini adalah suara investor yang di, disuarakan melalui jalanan. Hahaha. Suara
investor yang disuarakan melalui jalanan. Apa lembaga-lembaga itu? Kapan
mereka berdiri? Nggak, nggak ini kan, hanya beberapa yang punya, yang punya
sejarah berdiri cukup lama tapi juga tidak punya, tidak punya track record yang
cukup untuk bicara soal pembelaan lingkungan hidup, soal seberapa banyak
organisasi-organisasi yang mendukung mereka adalah organisasi-organisasi
yang punya visi bicara lingkungan hidup yang berkelanjutan, misalnya. Nggak
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juga. Kan itu bisa dicek. Jadi menurut saya, bagi saya itu adalah suara investor
di jalanan. Suara investor dalam bentuk masyarakat sipil. Bukan suara, suara
masyarakat sipil yang murni bicara soal perspektif lingkungan hidup yang
berbeda dengan kami. Tapi perspektif yang memang kepanjangan tangan dari,
penyambung lidah dari investasi. Walau mungkin tidak, saya tidak bisa bilang
semua ya, tapi kalau lihat di beberapa pelopornya kan memang ada yang, ada
yang, ada yang jadi tim, ada yang kerja di lembaga, eh, perusahaan itu, ada
yang di tim AMDAL-nya gitu kan. Hahaha. Ahli AMDAL. Dan faktanya kan
tidak lama, tidak lama. Bahkan, bahkan misalkan orang-orang yang selama ini
begitu bicara soal pro reklamasi juga di desa adatnya mereka tidak mampu
untuk meyakinkan masyarakat adatnya. Oke, Pak Putu. Terus, pernah nggak,
ada pengalaman apa gitu dengan kelompok-kelompok di luar Bali Tolak
Reklamasi ini? Mungkin kelompok yang menolak. Kalau pengalaman.
Maksudnya? Kelompok yang menolak ya pengalaman berdinamika saja. Tapi
kalau dengan, dengan ya pro paling ya soal intimidasi, apa lagi, tekanantekanan. Macam-macamlah. Kalau intimidasi dan tekanan yang dialami oleh
Pak Putu pribadi? Banyak kalau saya pribadi. Saya kan sama saja dengan
yang lain. Intimidasi fisik, kita demo dijagain orang berbadan kekar, kita
diundang diskusi di kantor gubernur banyak orang berbadan kekar, ya
pokoknya nggak pernah nyaman ya. Nggak pernah nyaman, kurang lebih
begitu. Mereka kelompok-kelompok yang katanya pro-reklamasi aksesnya lebih
gampang dibanding kita. Mereka bisa ikut hearing, kita kadang-kadang tidak
pernah ikut, eh, diundang hearing. Macam-macamlah. Sering beberapa orang
tim kita dilaporin oleh orang-orang yang tercatat pro-reklamasi ke kantor polisi
gitu ya. Ada macam-macam. Terus Pak Putu sendiri, kalau tidak salah
pernah dikriminalisasi oleh Pospera? Oalah iya. Kalau soal itu. Iya. Bagi
saya itu hal yang biasa saja. Mungkin salah satu saja, tapi kan banyak bentuk.
Saya sih, tidak apa ya, tidak pernah ada yang istimewa oleh laporan itu. Maksud
saya itu sama sih derajatnya dengan tekanan-tekanan yang lain. Sama aja
derajatnya kita masuk ke kantor gubernur mau diskusi udah dipepet sama
orang-orang yang kekar, disikut-sikut, di-apa. Hahaha. Tidak ada yang berbeda.
Oke. Lalu, Pak Putu, makna gerakan Bali Tolak Reklamasi dalam hidup
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Pak Putu ini apa? Kalau bisa diceritakan. Apa maknanya? Seberapa
penting, mungkin. Ini sudah jadi, advokasi ini sudah jadi passion, menjadi
kebiasaan hidup. Jadi apa ya maknanya? Susah saya. Saya susah menemukan
maknanya gitu. Karena itu udah menjadi passion, sudah menjadi gaya hidup,
menjadi kebiasaan hidup. Jadi sudah jadi hal yang biasa saja, menjadi, apa ya,
ya udah menjadi hobi. Udah menjadi hobi. Hobinya beradvokasi kan bagus
daripada hobinya yang lain-lain.
Terus, saya membaca dan mencatat beberapa hal terkait dengan dengan
intervensi dan, intervensi dari luar Bali dan resistensi orang Bali sendiri.
Seperti mungkin masuknya Belanda yang menyebabkan Perang Puputan
terus juga investasi yang menguat pasca 65 dan pasca reformasi, dan juga
ada bom Bali. Nah, menurut Pak Putu, pengaruh peristiwa-peristiwa itu
dalam Bali Tolak Reklamasi seperti apa, Pak Putu? Apa pengaruhpengaruhnya. Sebetulnya, agak susah saya menjawab itu kalau pengaruhpengaruh. Agak susah kita menjawabnya. Apa pengaruhnya terhadap gerakan
kalau khusus Bali Tolak Reklamasi. Bali Tolak Reklamasi ini kan sebetulnya,
apa ya, akumulasi gerakan advokasi yang, yang kita bangun dari bertahun-tahun
ya. Mungkin yang paling, paling padat sebelumnya dari 2010 ke atas ini. 2010,
sekarang tahun berapa? 2010 itu berapa tahun yang lalu? Sembilan? Sembilan
tahun ini, 2010 itu dan kemudian kan pasti kita banyak belajar dari advokasiadvokasi yang kita lakukan sebelum-sebelumnya. Jadi sebetulnya gerakan
Tolak Reklamasi ini satu gerakan yang, yang, yang hasil dari refleksi atas
advokasi-advokasi yang kita lakukan sebelum-sebelumnya. Dan, dan, dan tidak
bisa, tidak bisa disebut satu persatu ini ya, peristiwa gitu yang jadi dia pemantik
karena kalau dengan konteks Bali misalkan, ya pasti kita merefleksikan dari
kasus reklamasi di Pulau Serangan. Kita merefleksikan dengan dengan
kebijakan pariwisata masal, kita merefleksikan dengan berbagai represi-represi
kekuasaan untuk kepentingan untuk kepentingan pemodal gitu. Dan kemudian
dia menjadi, apa ya, akumulasi dari, dari, dari proses advokasi yang kita
lakukan. Dari berbagai refleksi dan evaluasi gerakan, baik dari cerita kekalahan
maupun cerita kemenangan. Itu yang kita refleksikan dan, dan, dan dipraktekan
dalam gerakan Bali Tolak Reklamasi. Itu aja sebetulnya. Kalau aras pikir

Pengalaman advokasi
memengaruhi kelompok (585587, 589-601).
Sejarah Puputan memengaruhi
kelompok (608-611, 611-618).
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penolakannya, penolakan reklamasinya ya itu dari, dari berbagai macam
peristiwa menjadi alat bedah kita, alat analisis. Kalau Puputan sendiri
bagaimana Pak Putu? Karena saya, seingat saya #Puputan itu dulu sering
dipakai sama teman-teman di Bali Tolak Reklamasi dan pernah menjadi
trending topic juga. Selain itu aksi Bali Tolak Reklamasi pernah diadakan
ketika Peringatan 100 tahun Perang Puputan Badung. Soal puputan ini kan
soal bagaimana esensi bahwa, esensi gerakan ini, esensi dan totalitas gerakan.
Bahwa memang sejak dia dibentuk dan diinisiasi, ForBALI dan kemudian
Pasubayan, bergerak untuk, untuk, untuk memperjuangkan Teluk Benoa sekuatkuatnya, sehabis-habisnya, gitu ya. Memaknai puputan kan tidak selalu, selalu
kekerasan fisik atau konflik bersenjata. Esensi puputan itu kan berjuang sekuatkuatnya, seterhormat-hormatnya. Sampai memang kita bisa mencapai ini,
sampai batas titik kita mampu berjuang. Itu sebetulnya. Jadi esensinya adalah
totalitas gerakan. Yang tidak, tidak tidak mau tersandera pada, pada situasi
apakah gerakan akan menang atau gerakan akan kalah. Tapi totalitas gerakan
adalah gerakan yang mencurahkan seluruh energinya, seluruh tindakannya
untuk mencapai tujuan sekuat-kuatnya. Gitu. Mencapai tujuan, sekuat-kuatnya.
Oke. Kalau tujuan akhir dari Bali Tolak Reklamasi? Ya, ya Teluk Benoa
aman dari bahaya laten reklamasi. Maksudnya aman dari? Ya, tidak, tidak
ada, tidak ada lagi rencana-rencana reklamasi private dan Teluk Benoa secara
hukum ditetapkan sebagai kawasan yang terlarang bagi reklamasi untuk rezimrezim properti. Sudah cukup untuk reklamasi, tidak ada lagi perluasan
pelabuhan dalam hubungan dengan apa. Dia harus dijaga sebagai kawasan
konservasi karena itu satu-satunya kawasan konservasi di wilayah selatan yang
menjadi penyangga Bali di selatan gitu ya.
Lalu, untuk cara pengumpulan logistik, mungkin ada dana, spanduk,
baliho, bendera kayak gitu caranya gimana, Pak Putu, kalau dalam Bali
Tolak Reklamasi? Partisipasi warga. Partisipasi warga. Wujud nyatanya?
Nah, kan yang membuat baliho-baliho warga, yang membuat baliho-baliho
warga. Dan mereka punya mekanisme sendiri untuk melakukan itu, membuat
iuran orang-orang, mereka yang sepakat dengan baliho. Anggota-anggota
ForBALI, Bali Tolak Reklamasi ini kan juga banyak komunitas-komunitas

Tujuan kelompok (619-620,
621-626).

Gotong-royong dalam kelompok
(629, 630-632, 635-636).
Penggalangan dana kelompok
(636-640).
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yang, yang punya dana kalau untuk itu. Desa adat punya dana. Anggota
Pasubayan ya. Desa adat mendirikan baliho ada dananya. Komunitas-komunitas
mereka punya banyak anggota untuk mendanai itu. Kalau ForBALI sendiri kan
berjualan merchandise. Berjualan lho ya, bukan dana publik sumbangan resmi
gitu, tapi jualan. Berjualan merchandise. Kemudian membuat konser-konser
dengan tiket, biaya masuk, biaya, keuntungannya kemudian dipakai untuk
membiayai gerakan, gitu. Lebih ke situ. Hmm. Partisipasi warga. Oke.
Lalu pada Agustus 2018, rencana reklamasi ini kan pernah dibatalkan oleh
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Alasan dari mereka
membatalkan itu adalah alasan sosial budaya yaitu adalah penolakan dari
masyarakat, dan masyarakat ini mau tidak mau adalah, dikatakan adalah
kelompok Bali Tolak Reklamasi. Nah menurut Pak Putu, pandangan Pak
Putu terhadap alasan ini gimana? Pertama harus dikoreksi dulu, 2018 itu,
Agustus 2018 itu tidak pernah akan menyatakan pembatalan AMDAL. Yang
ada itu bahwa 25 Agustus 2018 izin lokasi yang diperoleh TWBI itu kadaluarsa,
Nah izin lokasi kadaluarsa itu yang menyebabkan kemudian proses AMDALnya tidak bisa dilanjutkan, proses penilaian AMDAL-nya tidak bisa dilanjutkan.
karena dasar hukum untuk memproses penilaian AMDAL yang dilakukan oleh
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Komisi Penilai
AMDAL Pusat itu adalah izin lokasi yang dikeluarkan oleh Kementerian
Kelautan dan Perikanan. Karena izin lokasinya sudah habis maka otomatis
proses penilaiannya, AMDAL-nya, juga selesai. Jadi KLHK itu tidak akan bisa
melalui Komisi Penilai AMDAL Pusat, tidak akan bisa melanjutkan penilaian
AMDAL kalau izin lokasinya sudah kadaluwarsa, hanya bisa kalau izin lokasi
dari Kementerian Kelautan dan Perikanan masih berlaku. Nah dari proses
penilaian yang dilakukan Komisi Penilai AMDAL Pusat terhadap AMDAL-nya
PT. TWBI, satu hal yang tidak, dianggap, satu aspek yang tidak bisa dipenuhi,
itu adalah aspek sosial budaya di mana adanya penolakan masyarakat,
masyarakat ada. Itu yang tidak bisa dipenuhi karena sampai berjalannya waktu,
tidak ada yang menyatakan setuju terhadap reklamasi Teluk Benoa, sehingga
aspek sosial budaya tidak terpenuhi. Syarat, syarat, karena aspek sosial budaya
karena tidak terpenuhi, dia belum bisa memenuhi kelayakan AMDAL. Proses

Penolakan kelompok membuat
proses reklamasi berhenti (660666, 678-679, 685-688).
Berhentinya reklamasi
membuktikan hasil kerja
kelompok (671-673).
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terus ditunggu nih, tapi nggak bisa sampai izin lokasinya habis. Izin lokasinya
habis, syarat sosial budayanya belum terpenuhi. Jadi ya, sampai izin lokasi
habis PT. TWBI tidak mendapatkan kelayakan AMDAL dalam izin lokasi
sehingga dia tidak bisa melangkah ke izin pelaksanaan. Nah, tapi kan dari situ
menunjukkan bahwa memang, memang, memang ini nyata, penolakan ini
nyata, penolakan ini bukan rekayasa, penolakan ini bukan suatu yang dibuatbuat, penolakan ini memang nyata dan memang benar begitu secara faktual.
Sehingga sampai empat tahun, empat tahun izin lokasi, empat tahun izin
lokasinya dia mendapat resistensi yang luar biasa gitu. Sehingga sebetulnya,
sebetulnya menurut saya, dengan situasi begitu, tidak ada alasan sebetulnya
KLHK untuk, Komisi Penilai AMDAL terus menunggu perbaikan situasi,
begitu. Karena masyarakatnya sudah menolak, harusnya sudah selesai, harusnya
tidak memenuhi syarat sehingga AMDAL-nya ditolak. Tapi kan ini seolah
diberi waktu terus. Jadi itu juga menunjukkan bahwa ada kelenturan dalam
posisi itu walaupun KLHK, Komisi Penilai AMDAL, tetap kukuh bahwa ini
harus dipenuhi syarat. Ini juga jarang terjadi, ini kan juga jarang terjadi karena
paling sering penolakan masyarakat seringkali diabaikan kan dalam masalah.
Artinya pendapat saya, tentu saja saya bersyukur gitu KLHK obyektif. Tetap,
tetap melihat bahwa aspek sosial budaya terutama aspirasi masyarakat pada
proyek ini adalah punya nilai penting sehingga itu menjadi syarat yang mutlak
di dalam pemenuhan kelayakan AMDAL, itu yang membuat AMDAL-nya
tidak bisa bergerak banyak. Tapi, yang kedua juga harus ada refleksi baru
bahwa kalau masyarakat sudah menolak begitu seharusnya Komisi Penilai
AMDAL berani menyatakan bahwa stop, sudah tidak lagi diberikan
perpanjangan, tidak perlu perpanjangan waktu untuk memenuhi mengubah
persepsi masyarakat karena ini kan sudah, sudah saklek, sudah harga mati gitu.
Sehingga kalau, dengan demikian, kalau izin lokasi diterbitkan oleh Susi lagi ya
AMDAL-nya otomatis ditolak. Kalau kemarin kan AMDAL-nya tidak ditolak,
AMDAL-nya tidak dinyatakan nggak layak tapi AMDAL-nya belum memenuhi
syarat kelayakan sehingga masih ditunggu nih, sampai izin lokasinya habis. Nah
sekarang izin lokasi kan diterbitkan lagi oleh menteri, AMDAL-nya berjalan
lagi. Sampai kapan lagi? Sampai empat tahun lagi rakyat bertarung? Kan repot.
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Ini kan memberikan ruang yang, apa, membuka konflik yang berkepanjangan
terus menerus.
Oke. Terus tadi Pak Putu sempat cerita tentang perbedaan perilaku Pak
Putu mengenai buang sampah. Kalau itu secara personal, ya, Pak Putu.
Kalau Pak Putu sendiri melihat ada perbedaan secara kolektif nggak?
Mungkin di komunitas, di pemuda adat, atau organisasi? Oh, oh iya. Kalau
itu secara kolektif ada. Karena kan, gini, ada perbedaan antara saya dan temanteman yang menginisiasi gerakan yang selama ini berdinamika dalam gerakan.
Kami berdinamika dalam gerakan, kami terdidik dalam gerakan. Tapi kan
banyak orang-orang, banyak elemen-elemen yang ada dalam gerakan ini yang
sebelumnya tidak mengenal gerakan advokasi. Mereka ada di dalam, ini kan
serta merta aspirasi mereka, karena sikap, mereka yang kemudian ketemu
wadahnya ForBALI, bergabung kemudian melakukan aksi protes. Nah aksi
protes ini yang menurut saya banyak mendewasakan elemen, komponenkomponen masyarakat yang tergabung dalam gerakan Bali Tolak Reklamasi ya.
Misalnya, ada kesadaran mereka soal pembangunan. Kalau dulu kan cara
pandang tentang pembangunan kan selalu positif, seolah-olah pemerintah itu
selalu benar. Nah sekarang ada mulai sikap kritis. Sikap kritis itu kemudian juga
berkembang dalam dinamika mereka di kampung-kampung. Sehingga mereka
juga mulai kritis pada agenda-agenda pembangunan di kampung-kampungnya.
Kemudian juga mulai tindakan-tindakan terhadap pelestarian lingkungan hidup
seperti bersih-bersih pantai, bersih-bersih lingkungan. Itu juga, apa, mulai
terbangun. Mereka yang dulu nggak kenal, menghimpun diri dan kemudian
melanjutkan gerakan. Tradisi-tradisi yang lebih inilah, lebih aktif. Apa. Mereka
kemudian menjadi pelaku gerakan yang lebih aktif dalam diskusi-diskusi dan
kemudian terlibat aktif dalam proses kebijakan. Pelaku-pelaku, pemegangpemegang kekuasaan juga banyak di, di, di, level desa adat juga banyak, banyak
perubahan sikap. Lebih, lebih, apa ya, memandang, kalau dulu kan, termasuk
memandang WALHI, atau memandang kelompok-kelompok gerakan ini seperti
orang yang, banyak yang memandang, ya itu kan bisanya ngomong, tukang
ribut itu. Sekarang lebih memahami posisinya. Masyarakat jadi lebih banyak
akhirnya memahami bahwa, apa namanya, bisa memahami kemudian posisi

Pembedaan antara inisiator dan
bukan (705-709).
Perubahan kesadaran (714-716).
Perubahan kekritisan masyarakat
(716-718, 722-725, 739-740,
752-755).
Perubahan kesadaran lingkungan
(719-720, 746-750).
Perubahan pemahaman
mengenai gerakan (728-738,
741-745, 751-752, 760-766,
781-782).
Perubahan diskursus politik
(770-776).
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para, para aktivis-aktivis gerakan selama ini yang, yang selama ini, mungkin
minor ya, selama ini. Karena kan media mainstream kan selalu menempatkan
orang-orang yang ngomong kan, yang protes-protes itu kan hanya bisa protes.
Tapi di sini kemudian mereka memahami bahwa tidak gampang, tidak gampang
lho melakukan protes, tidak gampang jadi tukang protes, tidak, tidak gampang
membuat kritik. Sehingga kemudian berempati terhadap gerakan, itu yang
paling penting. Sehingga melihat gerakan tidak lagi, tidak, tidak, mungkin
stereotipnya tidak seburuk dulu. Kemudian perubahan perilakunya yang paling
banyak yang jadi kritis. Kritisnya juga bisa dilihat di socmed-nya. Padahal
mereka rata-rata orang yang apatis gitu, mereka apatis. Nah kemudian ada
situasi di mana menjadi, demo itu sekarang bukan sesuatu yang menyeramkan.
Kalau dulu kan seolah-olah menegangkan. Kalau sekarang kan demo menjadi
sesuatu yang biasa saja. Ini adalah protes, ini adalah hak, itu dilakukan dengan
baik sehingga, sehingga ya bisa bertahan selama ini. Apa namanya. Menjadi
sesuatu hak, sesuatu apa ya. Sekarang demo itu suatu hal yang biasa gitu. Jadi
aja ada perubahan perilaku di situ. Ya kemudian termasuk perilaku menyampah.
Ini adalah kesadaran, kesadaran yang awalnya itu takut di-spin, nanti kita
bilang, wah itu buang sampah sembarangan. Nah sekarang ini bukan lagi takut
di-spin, tapi memang, ya ayo kita jaga, gitu, jangan, jangan buang sampah.
Terbangunlah budaya kritis yang, terbangun budaya pelestari lingkungan, ya
terbangun itu. Kemudian menjadi memahami gerakan terbangun, menjadi
pelaku gerakan. Kemudian di tingkat, di tengah masyarakat juga seni sebagai
alat perubahan itu juga terjadi, kalau gerakan kebudayaan itu sekarang
kayaknya jadi popular gitu. Maksudnya, seniman-seniman itu kayaknya kalau
nggak punya isu sosial itu kayaknya bukan lagi, apa ya, nggak asik gitu.
Banyak, banyak, banyak perubahan perilaku di situ gitu. Gerakan ForBALI dan
gerakan Tolak Reklamasi ini memberikan, memberikan, mendorong perubahan
perilaku pada setiap elemen yang terlibat di situ. Itu banyak sekali, banyak
sekali. Agak susah disebutkan karena dia sudah, sudah memasuki media yang
paling intim gitu, media yang paling intim. Tidak tidak tabu lagi membicarakan
isu-isu sosial kayak di mereka. Bayangkan, bapak ibu anak itu, anaknya diajak,
anak-anaknya memakai baju Tolak Reklamasi tidak, tidak ada lagi takut. Kalau
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dulu, wah kamu demo-demo, pas zaman saya ya. Wah kamu demo-demo aja,
kalau sekarang kan enggak. Mereka makan di tempat makan pakai baju Tolak
Reklamasi. Nyanyi Tolak Reklamasi anak-anaknya angkat tangan kiri, bahkan
anak-anaknya yang nangis minta ikut aksi, bapak ibunya yang harus itu. Jadi
maksudnya mereka sudah masuk ke, ke ruang intim. Maksudnya menurut saya
itu perubahan perilaku yang luar biasa. Dan itu kan yang kemudian membuat
perubahan perilaku itu, membuat gerakan ini menjadi awet. Bahkan dia bisa
mengubah diskursus politik. Kalau kita, kita lihat kan di beberapa Pilkadapilkada kan, nggak ada politisi yang nggak dipaksa oleh, oleh publik untuk
ngomong Tolak Reklamasi kan. Kalau nggak ngomong soal reklamasi, itu
sudah pasti, itu satu, satu penilaian absolut begitu untuk mereka memilih. Kalau
tidak tolak reklamasi tidak pantas dipilih, pasti begitu. Sehingga Pilkada Bupati
Badung, Walikota Denpasar, gubernur itu mereka, mana politisi yang nggak
ngomong reklamasi. Mau tidak mau mereka harus ngomong itu. Menurut saya
ini perubahan perilaku itu yang kemudian menimbulkan resistensi yang luar
biasa, energi yang luar biasa gitu, resistensinya terus terpelihara, apa namanya,
daya tahannya, endurance terus terpelihara sehingga memaksa piranti-piranti
politik, struktur politik untuk, untuk mau tidak mau untuk terlibat dalam isu ini
gitu. Karena mereka ini ya, dulu kan tidak percaya gerakan idealis, sekarang
mereka percaya. Karena mereka merasakan bergerak, tidak mendapat uang,
tidak mendapat apa, malah mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga,
mengeluarkan waktu, mengeluarkan apa itu. Mereka harus mencari dana dari
kreatif, membuat kaos-kaos dan segala macam. Itu, itu salah satu yang berat.
Sekarang gerakan sudah membumi kan, membadan, kalau gerakan Tolak
Reklamasi ini, membadan. Di mana-mana pun orang udah, udah, udah merasa
mereka bagian dari gerakan. Dan itu untuk di Bali itu susah, di Bali itu sesuatu
yang susah. Dengan selama ini mereka terdoktrin dengan Sapta Pesona gitu
kan. Wisata harusnya bagaimana kan. Mereka juga cenderung apatis.
Oke, Pak Putu. Lalu dengan daya yang luar biasa yang tadi Pak Putu
ceritakan, terus banyak sekali orang tadi menurut Pak Putu ada ratusan
ribu orang, terus juga tiga puluh sembilan desa adat yang menolak
reklamasi, menurut Pak Putu, ketika tujuan akhir Bali Tolak Reklamasi

Menunggu keputusan kolektif
(795-798, 799-803).
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ini udah dicapai, gerakan ini akan bertransformasi seperti apa? Tergantung
kolektif, tergantung kolektif, tergantung pilihan nanti dari publik kan, dari
anggota kita, dari elemen. Apakah akan dilanjutkan, apakah jadi organisasi
permanen. Karena kalau saya tidak bisa berpendapat itu karena itu bagi saya
akan memotong proses. Bagi saya proses kolektif ini yang penting. Semua itu
kan mengalir sesuai dengan kebutuhannya. Apakah nanti kolektif membutuhkan
gerakan ini, ada, untuk selanjutnya bertransformasi atau mengadvokasi isu-isu
yang, apa, isu-isu lingkungan hidup yang lain atau tidak. Itu semua kan
tergantung kolektif dan saya tidak tahu selanjutnya kolektif akan seperti apa.
Karena itu kalau saya bicara itu memotong proses. Karena selama ini justru
ForBALI justru mengalir dengan prosesnya.
Menjaga rahasia kelompok (809Terus, mungkin sepanjang pembicaraan kita ini sudah banyak menguliti
810).
tentang kekuatan Bali Tolak Reklamasi, ya, Pak Putu. Kalau Pak Putu
sendiri mengevaluasi Bali Tolak Reklamasi, menurut Pak Putu yang masih
kurang, yang masih jadi kelemahan apa, Pak Putu. Banyak kelemahan.
Banyak kelemahan. Tapi saya pikir nggak perlu disampaikan. Terus mungkin.
Kelemahan-kelemahan yang, banyak kelemahan tetapi memang itulah yang
menjadi alat evaluasi kita, terus, apa, mendinamisasi gerakan gitu. Tapi tidak
bisa saya ungkap.
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Terus mungkin ini pertanyaan terakhir, Pak Putu. Apakah Pak Putu
memiliki saran untuk gerakan lain yang mungkin sekarang sudah sedang
berjalan atau kelak akan muncul lagi, agar kekuatannya sama luar
biasanya dengan Bali Tolak Reklamasi, konsistensinya juga? Nggak ada
sih. Karena setiap, setiap gerakan itu pasti punya, strategi, taktik masing-masing
yang disesuaikan dengan, dengan situasi sosial mereka. Jadi apa yang dilakukan
mereka, tidak bisa, menurut saya tidak bisa dilihat dari kacamata luar saja gitu.
Kecuali saya mendalami. Hanya dengan cara mendalami saja, saya bisa
memberikan saran. At least, karena saya tidak pernah mendalami jadi saya tidak
bisa memberikan saran. Tapi tentu saja sebagai satu bagian gerakan sosial di
Indonesia, kami tentu berharap bahwa setiap gerakan advokasi itu agar tetap
bertahan dan, dan, dan selalu bisa untuk berdinamika dengan, dengan keadaan.
Gitu aja. Maksudnya mereka mengalir dengan proses keadaan yang ada. Tidak,
tidak kaku. Gitu aja. Luwes ada dengan keadaan. Gitu aja sih. Agar gerakan kita
terus bertahan. Ada lagi, Pak Putu? Enggak sih. Cukup, cukup. Baik. Kalau
gitu, terima kasih atas wawancaranya, Pak Putu. Semoga bisa saya
selesaikan dan berguna buat gerakan.

Menyadari perbedaan antar
gerakan (818-819).
Merasa menjadi satu bagian
gerakan sosial (823-825).
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Transkrip Wawancara Made
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Verbatim
Oke Bli Made, bisa diceritain nggak kapan mulai terlibat dalam Bali Tolak
Reklamasi. Eee, terlibat tahun 2013. 2013 dari bulan apa kalau ingat? Bulan apa
ya? Dari awal-awal pokoknya. Juli? Berarti pas masih Kekal? Iya. Ikut aksi.
Ikut aksi Kekal juga. Itu gimana awalnya Bli bisa ikut dalam Bali Tolak
Reklamasi? Karena kan memang aktif di Walhi. Jadi pas teman-teman
mengadvokasi itu ya ikut. Dulu berarti ini di Walhi udah jadi staf atau? Tempat
belajar sih. Kalau aku lebih nyebut Walhinya tempat belajar. Karena emang dari
belum tamat S1 udah udah nongkrong di sini. Terus Bli Made. Karena juga
nggak digaji. Dulu nggak ada staf. Volunteer ya mungkin istilahnya. Mungkin
volunteer ya istilahnya. Suka rela gitu berarti? Iya. Emang dipakai jadi tempat
belajar, nongkrong, berjuang.
Terus kalau hari ini gimana peran Bli Made dalam kelompok Bali Tolak
Reklamasi? Kalau saya biasanya, itu, bantu teman-teman kalau bikin
demonstrasi. Terus kadang kalau bikin kampanye-kampanye populer kayak
acara musik, screening film, diskusi-diskusi. Terus juga bantu desain beberapa
poster aksi, pamflet aksi, pamflet aksi, pamflet musik sama poster yang dipakai
aksi, gambar itu. Masih sampai sekarang Bli? Yaaa, masih sih. Masih. Tapi
kan kadang gantian gitu. Jadi kadang, siapa gitu, saya minta tolong desain. Biar
nggak dikira memonopoli. Hahaha. Oke. Distribusi kekuatan.
Oke, terus kenapa Bli Made sebagai pribadi menolak reklamasi Teluk
Benoa? Karena saya anak punk. Bisa dijelaskan itu? Hahaha. Karena punk
sudah membuat saya terus belajar, punya perspektif yang beda dalam melihat
segala sesuatu dan mendorong untuk berani menyikapi. Lalu yang dipilih
sikapnya adalah menolak reklamasi Teluk Benoa. Pertama mencari tahu,
karena reklamasi kan, kita harus lebih luas sudut pandangnya. Kritis gitu
istilahnya. Jadi nyari tahu. Tahu kalau ini nggak benar. Kita merasa ini nggak
dibutuhin oleh Bali, makanya ikut di barisan penolakan ini. Dan selama
prosesnya juga semakin banyak belajar kan, mengamati peristiwa-peristiwa.

Kode
Terlibat karena berkegiatan di
LSM (5-6).

Aktivitas penyebarluasan isu
(13-17).
Berbagi peran dalam kelompok
(17-19).

Punk mendorong sikap menolak
(21, 21-24, 24-26, 43-44).
Reklamasi tidak dibutuhkan (2627).
Reklamasi memberi dampak
buruk (32-36).
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Jadi semakin yakin. Semakin yakin, mencari mencari tahu. Mencari tahu
dan menurut Bli Made, reklamasi tidak baik untuk Bali ya? Ya, tidak
dibutuhkan juga. Bisa diceritain lebih lanjut mungkin Bli. Maksudnya
nggak baik untuk Bali? Ya kan dia ngasih dampak kerusakan lingkungan
hidup. Kemudian dia juga ngasih dampak sosial. Terus dia juga menambah
beban Pulau Bali. Terus juga secara ekonomi, sosial kan udah sesak itu di Bali
selatan. Kayak gitu. Nggak perlu ada tambahan akomodasi yang sangat
industrial karena dia juga besar banget. Kemudian secara ekonomi juga gitugitu aja. Paling hanya untuk keuntungan segelintir pihak. Sedangkan
masyarakat yang lebih besar akan menanggung dampak-dampak buruknya, gitu.
Oke. Kalau itu tadi alasan untuk menolak reklamasi Teluk Benoa. Kalau
boleh tahu, kenapa akhirnya Bli Made memutuskan untuk berjuang
menolak? Karena aku menemukan beberapa orang yang menolak
reklamasi tapi memilih untuk diam, tidak berjuang. Kenapa Bli Made
menolak dan akhirnya berjuang untuk menolak? Karena tadi itu, didorong
untuk berani bersikap. Gara-gara punk-punk-an. Jadi sebelum isu ini juga udah
ikut sama Walhi. Ikut berjuang, berkampanye, penyelamatan mangrove, terus
mengkritisi pembangunan jalan tol. Kita karena udah senang. Hobi sih. Hobi,
hobi. Lebih ke hobi terus pas ada waktu, kesempatan, ya, ikut. Lebih ke hobi.
Terus dinamika perjuangan Bli Made dari awal, tengah, sampai hari ini
gimana Bli? Pasang surutnya mungkin. Maksudnya, apa ya, dinamika itu
mungkin bisa diceritain dari awal sampai hari ini. Waduh, panjang. Ya
dinamikanya gitu aja sih. Jadi dapat kesempatan belajar, banyak dapat hal baru,
benar-benar menikmati proses. Jadi setiap berjuang saya tidak pernah
mengharapkan hasil ya. Hasil itu bonus. Hasil akhir itu bonus. Tapi saya harus
memaksimalkan proses. Anggaplah kita belum menang, tapi saya sudah merasa
mendapatkan kemenangan-kemenangan kecil lewat bisa nambah ilmu, nambah
teman, upgrade kemampuan diri, bersenang-senang juga dapat lewat
perjuangan. Cuma segitu aja pertanyaannya? Ada empat lembar Bli.
Dinamikanya, ya, belajar. Kalau pasang surutnya, gimana Bli? Apakah Bli
Made selalu ikut atau pernah merasa gimana? Ikut sih. Paling kalau nggak
ikut, pas lagi di luar kota kayak tur sama band. Pas lagi keluar kota. Tapi ya

Reklamasi hanya
menguntungkan segelintir pihak
(36-37).
Terlibat karena berkegiatan di
LSM (44-46).

Kelompok sebagai ruang belajar
(51-54).
Hal-hal yang didapat dari
kelompok (54-57).
Usaha pribadi menyebarluaskan
isu (61-62, 63-64).
Meluangkan waktu untuk
kelompok (65-70).
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keluar kotanya berusaha menyuarakan. Kayak misal, waktu sidang Amdal saya
nggak bisa ikut di sini karena band saya tur ke Jakarta. Ya saya demo di KLHK.
Di Jakarta? Hahaha. Sedikit, tapi. Sama teman-teman, menolak di Jakarta,
sama teman-teman di Jakarta. Berarti itu ya, nggak, nggak cuma pas bisa
tapi dibikin bisa, gitu? Kita tidak, kita benar-benar meluangkan waktu untuk
ini. Bukan pas ada waktu luang baru melakukan ini. Karena mungkin sudah
hobi ya, jadi memang berusaha biar bisa ikut, gitu. Bukan karena, besok nggak
ada waktu luang, aku ada meeting. Tapi justru kita geser meeting, urusan lain
buat itu. Kita luangin memang, waktu kita buat ikut. Agenda-agenda, kegiatan,
digeser.
Oke, Bli. Terus mungkin karena Bli Made ikut sejak awal ya, sebenarnya
kalau keanggotaan kelompok Bali Tolak Reklamasi ini gimana sih? Bebas
aja sih. Maksudnya bebas gimana itu Bli? Kita nggak pernah, kayak gimana
ya takbilang kalau keanggotaannya. Bli Gendo mungkin yang paham. Tapi
kayak siapa aja bisa, terbukalah, siapa aja bisa, bisa masuk asal memang dia
punya sikap menolak reklamasi Teluk Benoa, dia menghormati dan menjalani
kesepakatan bersama. Kolektiflah. Oke. Kenapa, apa ya, kelompok ini
dibikin bebas dan terbuka? Mungkin karena itu yang kita suka. Kita nggak
mau, apa ya. Kita bikin organik aja sih. Nggak perlu ada struktur kaku, member,
pakai kartu nama. Nggaklah. Karena ya, kenapa bebas dan terbuka, kan itu
salah satu cara memaksimalkan potensi yang ada. Ya kita terbuka buat siapa
saja, asal, jadi nggak bebasnya bablas. Tetap kan, harus ngehormatin,
ngejalanin kesepakatan bersama. Oke, tapi kalau dalam struktur ForBALI
sendiri, apakah terbuka atau? Ya, terbuka aja siapa yang mau ambil peran
bisa berpartisipasi. Makanya kan kayak tadi aku nggak mau untuk mendominasi
pekerjaan, peran. Karena kan, ngapain juga, kita. Ya kita juga supaya yang lain
berperan, supaya juga tidak ketergantungan, dengan saya gitu, misalkan. Karena
kan ini medan belajar juga. Jadi kan, kayak beberapa aksi ini kan udah mulai
nih, pemuda-pemuda desa, pemuda adat, yang jadi korlap. Kayak gitu. Jadi kita
memang kayak gantian. Karena itu ruang belajar bersama. Jadi ya siapapun aja
bisa, asal dia memang bisa mengambil peran itu, bertanggung jawab, dan
menghormati dan menjalani kesepakatan bersama. Oke. Ini tadi kan massanya

Keanggotaan terbuka dan bebas
(72-73, 75-76, 78-83, 84-85).
Kesepakatan bersama (76-77,
78-83).
Keanggotaan berdasarkan
kebutuhan (78-83).
Berbagi peran dalam kelompok
(85-87, 88-90).
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bebas dan terbuka. Asal menghormati dan menjalani.
Ada syarat untuk menyepakati, apa tadi, kesepakatan yang berlaku.
Karena itu, apakah, karena bebas dan terbuka, apakah ada komitmenkomitmen tertentu dalam, di teman-teman yang ikut Bali Tolak Reklamasi
ini? Mungkin ini ya, apa ya istilahnya, komitmen moral. Nggak bisa kita
ngukur itu. Nggak terukur, maksudnya. Nggak tampak dia. Maksudnya kita
nggak komitmen, tanda tangan, menyatakan akan terus. Itu kalau secara pribadi
ya. Tapi kalau di desa adat, ada, dia sikap secara resmi, komitmen secara adat
bahwa menolak reklamasi Teluk Benoa. Tapi kalau untuk ForBALI ya,
panggilan nurani sih. Komitmen moral, bentuknya bisa apa itu? Maksudnya
kayak perilakunya apa? Panggilan. Kayak misalnya ya harus ikut aksi, terus
kegiatan-kegiatan BTR, menyuarakan, berjuang dengan banyak cara.
Kalau Bli Made sendiri punya komitmen pribadi nggak buat gerakan ini?
Ya. Menikmati aja. Menikmati proses. Berjuang sebaik-baiknya dan sehormathormatnya. Ada lagi mungkin, Bli? Nggak.
Oke, terus di Bali Tolak Reklamasi ini yang terlibat siapa aja? Banyak. Ada
musisi, warga adat, desa adat, pemuda desa, kemudian kalau ada musisi ya ada
profesi lain juga ya. Ya banyak juga sih. Lintas profesi, lintas latar belakang,
lintas suku, lintas agama. Nggak cuma orang Bali aja. Tidak cuma, ya. Oke.
Terus ini tadi diceritain banyak banget yang ikut. Mungkin kalau tadi
yang Bli Made bilang ada musisi, desa adat, pemuda, kemudian berbagai
macam profesi dan nggak cuma orang Bali. Jadi kan latar belakangnya
beda-beda itu, Bli. Itu ceritanya bisa bersatu gimana, dengan latar
belakang yang berbeda-beda? Mungkin karena kita ya memang terbuka buat
siapa saja yang menolak reklamasi, yang penting menghargai dan menjalani
kesepakatan bersama.
Kesepakatan bersama ini udah disebut tiga kali. Bentuknya apa sih, Bli,
kesepakatan? Apakah ada beneran ada kesepakatannya atau hanya
sekedar? Ya kayak sesuai situasi. Itu cuma kayak, bebas terbuka tapi nggak
bablas gitu. Gimana kontrolnya ya tergantung situasi, beda-beda. Kayak misal,
kita nggak, kita udah bikin ForBALI, kita nggak perlulah kalau misal aksi bawa
bendera sendiri yang banyak, gitu. Ini kan aliansi dari berbagai macam NGO,

Komitmen moral (97-98, 103104).

Terlibat sebagai sarana berjuang
(106-107).
Latar belakang anggota (108111).

Kelompok menyesuaikan situasi
(121-122).
Meninggalkan atribut kelompok
kecil (123-129).
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ada komunitas, kita gabung di ForBALI gitu. Nggak untuk malah mendominasi.
Kan ada tuh di gerakan, malah perang bendera sesama gerakan, banyakbanyakin benderaku. Kalau kita di ForBALI kan, ya udah ForBALI aja.
Makanya kan Walhi sendiri nggak terlalu mikirin, harus ada nama Walhi, gitu
kan. Karena memang ForBALI, dia wadahnya.
Terus, mungkin ada cerita nggak, Bli, hubungan Bli dengan individuindividu tadi yang berlatar belakang berbeda? Teman, berteman. Jadi
gerakan ini selain maknanya ruang belajar, ini juga ruang pertemanan. Jadi
nambah banyak teman. Tapi, pernah berkonflik nggak, Bli, dengan temanteman dengan latar belakang kayak gitu. Berkonflik? Nggak sih kayaknya.
Di ForBALI? Ya, di ForBALI dengan teman-teman yang berlatar belakang
berbeda. Karena kan kita nggak ada urusan individual juga. Kalau di ForBALI
ya urusannya ForBALI. Nggak ada. Misalnya di luar konteks ForBALI ada
masalah personal terus bawa ke sana, nggak, nggak pernah gitu.
Oke terus, Bli, gimana sih, Bli membagi atau membedakan peran dalam,
partisipasi dalam gerakan dengan hidup Bli di luar sana. Mungkin di
dalam keluarga, dalam lingkungan masyarakat. Membagi apa? Membagi
peran. Ya pas. Ada waktu, gitu aja sih. Kan itu hanya manajemen waktu aja.
Manajemen waktu dan enerji. Kalau ada aksi, ini kita geser nih schedule-nya.
Misalnya ke luar kota, apa nih yang bisa kita lakuin untuk terus nyuarain. Tapi
hal-hal dalam Bali Tolak Reklamasi sering dibawa ke lingkungan luar
nggak, Bli? Misalnya keluarga, lingkungan tetangga, keluarga besar. Ya
kan misalnya obrolan. Selalu? Ya nggak selalu, tapi ya pernah. Ya kan kayak
kita ngobrol isu ini atau keluarga ada yang nanya. Kalau di di komunitas ya kita
bawain terus supaya makin meluas dan temen-temen komunitas makin tertarik
untuk berpartisipasi, untuk ngelapak gitu. Misalnya ya kita bikin stiker BTR. Di
acara-acara komersil gitu, kita bawa buletinnya ForBALI.
Terus menurut Bli, gimana makna peran yang Bli miliki dalam Bali Tolak
Reklamasi? Apa maknanya? Nggak tahu saya. Waaa, gimana ya, seberapa
penting makna, seberapa penting peran yang Bli lakukan bagi hidup Bli?
Maksudnya? Ini tadi kan Bli perannya ada yang desain, bikin konser, dan
lain-lain. Nah itu, seberapa penting sih, peran-peran itu buat hidup Bli?

Kelompok sebagai ruang
pertemanan (131-133).
Urusan personal tidak dibawa ke
kelompok (136-138).

Mengatur waktu untuk
kelompok (142-143).
Usaha pribadi menyebarluaskan
isu (144, 148-151).

Kelompok sebagai penyemangat
dan penyeimbang hidup (158159, 161-165).
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Peran di ForBALI gitu? Ya, peran di ForBALI. Seberapa penting peran di
ForBALI bagi kehidupan pribadi gitu? Penyemangat aja, penyemangat.
Penyeimbang juga. Ya gini, lebih ke belajar sih. Perannya, jadi bisa banyak
belajar. Maksudnya jadi penyemangat dan penyeimbang itu gimana, Bli?
Ya biar nggak monoton hidupnya, gitu-gitu aja. Jadi bisa ngambil peran di
ForBALI bikin hidup aku lebih berwarna. Hahaha. Nggak mikirin duit aja,
nggak mikirin nyari kerja aja, nggak mikirin biaya dapur. Hahaha. Maksudnya
nggak melulu mikirin itu, tapi ada penyeimbang. Ada hal yang kita lakukan
bukan karena uang, gitu.
Oke. Terus, Bli, ini kan ikut Bali Tolak Reklamasi udah masuk tahun ke
enam ya, lima tahun dan masuk ke tahun ke enam, ada nggak sih, apa,
pikiran atau perilaku Bli yang baru setelah mengikuti gerakan ini yang
sebelumnya nggak pernah Bli lakukan dan nggak pernah terpikirkan?
Perilakunya apa ya. Ya lebih semangat cari teman, lebih belajar memahami
orang. Karena kan di ForBALI kan ketemu banyak orang. Jadi mulai tertarik
punya semakin banyak orang dari berbagai latar belakang. Semangat. Karena di
ForBALI sering belajar bareng kan. Pas bikin acara musik, saya nggak mau
ngerjain sendiri karena saya bukan babu kan. Saya ajakin mereka, yuk belajar
bareng biar kalian bisa juga bikin acara musik. Maksudnya tanpa harus saya
ngomong gitu, saya ajak ambil kerjaan ini. Jadi kan mereka bisa juga belajar.
Jadi, jadi makin semangat juga ngajakin orang untuk belajar. Karena kadang
saya merasa saya terlalu bersemangat ngajakin orang, ayo produktif, produktif,
ayo bikin sesuatu. Kayak gitu sih. Oke. Kalau bikin desain, bikin konser itu
sebelum ikut ForBALI emang udah sering, Bli? Iya, bikin konser kan sama
komunitas. Desain emang suka gambar. Demo aja yang jadi lebih intens. Jadi
lebih sering orasi. Sebelumnya belum pernah orasi? Ya masih a-a-u-u-a-a,
nggak terlalu bisa ngomong. Terus kalau jadi bisa orasi gitu karena maju
sendiri buat orasi atau disuruh atau? Ya karena ya memang ingin belajar.
Kan sebelum BTR emang udah belajar. Maksudnya jadi lebih banyak tempat
latihannya. Lebih banyak prakteknya, gitu?
Oke. Terus menurut Bli, kenapa sih, Tolak Reklamasi ini jadi satu
kelompok gede dan tidak berjuang menolak sendiri-sendiri gitu? Ya

Membagi peran dalam kelompok
(173-179).
Perubahan dalam penyampaian
pendapat (181-182, 182-183,
185-186).

Keanggotaan yang terbuka (195197).
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mungkin karena terbuka, terbuka, fleksibel. Tapi apa sih, Bli, pentingnya
bikin kelompok yang gede dan bukan yang kecil-kecil? Ya supaya mereka
merasa memiliki permasalahan ini. Supaya perjuangan itu nggak dipimpin oleh
otak-otak NGO itu lho, biar nggak dipimpin oleh LSM, oleh kelompok tertentu.
Masyarakat hanya bisa membebaskan dirinya sendiri jika itu dilakukan oleh
masyarakat. Tidak hanya dilakukan oleh pemimpin. Mereka harus bisa
memimpin perjuangannya sendiri. Makanya kita bikin ForBALI yang memang
benar-benar aliansi masyarakat, nggak peduli profesinya apa, mau backgroundmu komunitas apa, organisasimu apa. Bahkan dulu ada yang pernah parpolan,
gitu kan. Di ForBALI ya udah, tunduk sama, hormati dan jalani kesepakatan
bersama. Kita di sini membuang label-label kita. Masuk jadi satu di sini. Di
luar, kamu mau jadi superman kek, mau jadi apa kek, terserah deh. Yang
penting di konteks perjuangan BTR, udah lepasin semua label. Kita pakai nama
ForBALI. Kita hidupi ForBALI ini dan perjuangan-perjuangan. Luar biasa.
Oke, Bli. Terus, aku minta pandang Bli untuk beberapa hal berikut ini.
Mungkin yang pertama pandangan Bli mengenai orang yang menolak
reklamasi tapi nggak pernah terlibat dalam gerakan? Menolak reklamasi
tapi nggak pernah terlibat dalam gerakan itu gimana maksudnya? Nggak pernah
aksi, gitu? Maksudnya lebih ke. Aku punya sih beberapa teman di Yogya
dan asli Bali, aku pernah, dan beberapa kali aku ngobrol dan tanya,
apakah mereka, sikap mereka tentang reklamasi ini gimana dan mereka
cerita kalau mereka menolak reklamasi dan ketika aku tanya, apa yang
kamu lakuin untuk menolak reklamasi, misalnya di Yogya dengan, apa,
dengan Keluarga Mahasiswa Hindu Dharmanya atau ketika mereka balik
ke Bali dan mereka bilang, ya aku sekedar menolak aja sih. Menolak dari,
dari hati gitu. Pandangan Bli Made untuk orang-orang kayak gitu? Kurang
referensi aja, mungkin. Kalau sebenarnya ada banyak cara untuk
mengaktualisasi penolakan itu. Ya nggak maksa juga mesti aksi ya, maksudnya
kan ada banyak cara, tinggal dieksplor aja sesuai dengan situasi dan kondisi
masing-masing. Saya nggak berhak untuk men-judge, saya paling menolak, dia
tidak. Ya setiap orang punya perannya masing-masing tapi ya tambahin aja,
banyakin aja referensinya. Kalau mau belajar bareng, ayo belajar bareng.

Kesepakatan bersama (198).
Meninggalkan label (199-202).

Menganggap penolak reklamasi
yang pasif kurang referensi
(214-215, 219-220, 228-230).
Usaha mengajak individu lain
(222-224, 225-227, 232-234,
247-253).
Usaha menyebarluaskan isu
(256-257).
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Banyak ada cara. Di komunitas Den-Kol kan nggak semuanya juga ikut aksi.
Tapi pelan-pelan aja kita ajakin. Di awal-awal kan beberapa orang aja yang ikut
aksi-aksi begini. Tapi perlahan mulai pada ikut, udah nemu konteksnya,
kayaknya peran yang aku ambil ini. Pendekatan Bli Made untuk orang-orang
kayak gitu yang udah-udah, apa, Bli? Diajak ngobrol, dikasih tahu, kan
diajak ngobrol dulu biar kita tahu pijakan mereka apa, potensi mereka apa.
Paling lebih ke itu sih. Jadi mereka harus tahu potensi dia. Kamu baru suka,
bisanya menolak dengan nulis, ya nulis aja dulu. Tapi maksudnya perlahan, kita
dorong bahwa ini ada hal yang lebih urgent dari sekedar menolak sesuai dengan
potensi kita. Kayak misal, potensi musisi ya nyanyi, tapi nggak cukup kalau
cuma nyanyi. Saya suka menggambar, nggak cukup hanya gambar. Ada
beberapa hal yang membutuhkan kita untuk melampaui itu. Paling tinggal
menyemangati kayak, ayolah ini ada aksi, lagi perlu biar banyak orang lagi, biar
semakin banyak, ayo ikut aksi biar semakin banyak. Oke. Itu kalau untuk
yang menolak reklamasi tapi tidak terlibat dalam gerakan. Nah kalau
pandangan Bli untuk mereka yang mendukung reklamasi yang dulu
sempat ada? Ada apa? Ya ada, kan dulu sempat bikin aksi tandingan untuk
dukung reklamasi. Kalau pendapat Bli untuk mereka gimana? Ya suruh
cara informasi. Hahaha. Ya tanya diri sendiri, mereka begitu buat siapa
sebenarnya. Karena kan saya juga males komen kan. Buat apa, karena kalau
memang udah kadung bebal gitu, misalnya, ya saya juga nggak bisa kasih tahu.
Tanya aja sama diri sendiri, jangan lupa semangat belajar. Kita yang di Tolak
Reklamasi juga terus belajar makanya jadi semakin yakin kan? Bahwa, wah ini
harus ditentang. Ya itu tanya aja diri sendiri. Hahaha. Cari referensi lagi. Oke.
Tapi Bli Made pernah punya pengalaman nggak, sama teman-teman yang,
apa namanya, berbeda pandangan gitu? Yang dukung itu? Lupa kayaknya
udah. Ya dijelasin aja sebisanya. Soalnya kan bagus, reklamasi, ya udah
dijelasin aja. Kita cuma, ya coba aja cari info di sini, gitu. Jarang juga sampai
gontok-gontokan gitu lho. Saya cuma ngasih, karena untuk beberapa orang kan
yang bisa merubah dirinya itu ya hanya dirinya sendiri kan. Tergantung situasi
kan jadinya. Ada beberapa hal yang memang kita kasih referensi aja, coba bacabaca, kita tambah referensi. Jadi bisa ada pertimbangan buat ambil keputusan,
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mendukung atau menolak. Selebihnya ya udah biarin dia berproses sendiri.
Kita, saya lebih seneng lihat ini orang punya semangat, ya udah kita
maksimalin, orang punya semangat, kita maksimalin. Yang belum-belum ini ya
udah kita, kita sebarin informasinya aja. Misal di, kita bikin acara musik, ya kita
sebar informasinya, di zine kita tulis informasinya. Ya, gitu.
Oke. Terus aku juga sempat baca-baca, Bli, kalau ternyata Bali ini punya
sejarah yang panjang mengenai intervensi dari luar Bali dan resistensi dari
masyarakat Bali sendiri. Kayak misalnya masuknya Belanda yang dilawan
dengan Perang Puputan. Terus ada investasi buat pariwisata pasca 65 dan
pasca reformasi, dan juga bom Bali. Nah menurut Bli, ada nggak sih
pengaruh peristiwa-peristiwa sejarah tadi dalam gerakan Bali Tolak
Reklamasi? Puputan, mungkin. Karena dijadikan referensi untuk semangat
juang. Selebihnya ya kejadian-kejadian perlawanan-perlawanan kecil juga sih
mungkin. Dulu kan dikit-dikit kalau Walhi advokasi, demo cuma lima orang,
tujuh orang. Tapi gapapa, hajar terus. Mungkin perlahan orang juga mulai ngeh
kalau ada problem di sini. Dulu kan, orang dulu saya bingung kan. Waktu SMA
itu nggak tahu, di Bali masalahnya apa sih. Apa sih yang dilawan di Bali.
Karena kita mikirnya ya permasalahan itu di tambang, sawit, kayak gitu,
eksploitasi minyak. Kalau pariwisata kan susah banget ngebedah hegemoninya.
Tapi perlahan juga mulai ngeh, oh ternyata problem di Bali ya pariwisata itu
sendiri, terlalu rakus. Ya pelan-pelan aja nyebarin isu ini lewat berbagai
medium, di Walhi, kampanye-kampanye di komunitas, ngasih tahu ada masalah
di sini. Di band kayak kita bikin lagu album tentang itu, “Dunia Sedang Tidak
Baik-baik Saja”, “Bali Lost Paradise”. Gitu. Ada lagi mungkin, Bli? Udah.
Mungkin yang kecil-kecil itu kan ketemunya pas zaman BTR. Orang kan pasti
belajar kan, peristiwa-peristiwa apa. Mungkin banyak yang, banyak yang
gabung. Mungkin aku tanya lagi tentang puputan ya, Bli. Puputan ini kan
pernah jadi hashtag ya di ForBALI dan pas itu juga jadi trending topic.
Terus pas Peringatan 100 Tahun Puputan Badung, Bali Tolak Reklamasi
juga pernah bikin acara. Nah itu maksudnya referensi perjuangan tuh?
Gimana, gimana, gimana? Tadi kan Bli cerita kalau puputan itu jadi
referensi perjuang dan aku juga pernah baca kalau puputan, #puputan itu

Sejarah Puputan memengaruhi
kelompok (264-265, 290-294).
Pengalaman advokasi
memengaruhi kelompok (265268, 277-279).
Usaha menyebarluaskan isu
(273-276).
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pernah jadi apa, hashtag yang dipakai di Bali Tolak Reklamasi terutama
di Instagram dan Twitternya resmi ForBALI. Dan juga di 100 tahun,
Peringatan 100 Tahun Puputan Badung itu Bali Tolak Reklamasi juga
pernah bikin aksi. Aksi apa itu? Aksi di Lapangan Puputan kalau aku baca
dari referensi Bli Topan. Nah yang dimaksud dengan referensi perjuangan
itu terus gimana sih? Mungkin kayak ini ya. Ya itu udah kayak, bawa balik,
nginget sejarah lagi masa lalu itu. Bahwa Bali itu juga ada perjuangan habishabisan. Ini sekarang ayo, di sini kita coba terapkan perjuangan yang bener
habis-habisan. Ya itu, sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya. Kayak gitu.
Sejarah yang kita pakai buat nyemangatin lagi. Puputan itu kan habis-habisan.
Terus kalau dari Bali Tolak Reklamasi ini tujuan akhirnya, apa, Bli?
Nggak tahu saya. Hahaha. Nggak bisa kalau nanya, orang ini kan yang lain,
perjuangan ramai-ramai. Maksudmu, apa, tujuan akhirnya? Ya kalau formalnya
istilahnya ya membatalkan reklamasi Teluk Benoa, membatalkan perpres.
Kayak gitu. Cuma kan cara detail dan ininya kan, ada banyak orang. Kalau
tujuannya akhirnya ya itu sih. Bukan untuk Bali merdeka. Hahaha. Karena ini
gerakan Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa ya tujuannya membatalkan
reklamasi Teluk Benoa seluas 700 hektoare oleh TWBI, membatalkan Perpres
51/2014.
Terus misalnya nih, Bli, perpresnya udah dicabut dan reklamasinya juga
batal kan. Sedangkan kelompok atau gerakan Bali Tolak Reklamasi ini
kan gede banget ya, pernah bikin aksi yang diikutin dua puluh ribu orang
kalau dalam, eh tiga puluh ribu orang kalau aku pernah baca, terus di
instagram aja sampai ada seratus tujuh puluhan ribu orang yang follow
instagram, terus ada tiga puluh sembilan desa adat yang bergerak. Nah
kalau tujuan akhirnya itu udah tercapai. Kira-kira habis itu mau ngapain,
Bli, dengan kekuatan yang segede itu? Nggak tau. Kalau saya kan nggak suka
berandai-andai. Itu pasti nanti lihat situasi. Tapi yang jelas kan harapannya ya
dia nggak akan berhenti di isu ini aja. Apa yang sudah kita bangun, kesadaran
kritis, keberanian untuk berjuang, solidaritas, itu pasti akan digunakan untuk
permasalahan-permasalahan lainnya, untuk menghadapai permasalahanpermasalahan lainnya. Kayak untuk membangun Bali yang lebih baik lagi, gitu.

Tujuan kelompok (298, 300303).

Masa depan tergantung situasi
(308-309, 314).
Harapan untuk masa depan
kelompok (309-313).
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Soal detailnya kan lihat situasi nanti. Nggak bisa berandai-andai.
Terus, Bli, mungkin agak teknis ya ini. Gimana sih, cara Bali Tolak
Reklamasi ini mengumpulkan logistik kayak misalnya dana, spanduk,
baliho? Patungan. Patungan, jual kaos. Patungan ya pernah. Terus ya jual kaos.
Sebagian fund raising. Bikin konser, konser untuk fund raising. Kalau
patungan di awal itu bener-bener kasih gitu atau? Ya nggak, nggak, nggak
melulu duit aja. Misalkan kita butuh sound, oh iya ini kita ada sound, pakai deh.
Kita butuh mobil pick-up, nih, nih, ada mobil pick-up, pakai deh. Kita butuh
toa, nih, nih, ada toa, pakai deh. Kalau memang perlu beli ya patungan, pakai
duit siapa nih, udah pakai ini aja. Sesimpel itu. Kayak kemarin mobil
komando pas aksi itu juga bagian dari patungan? Sewa kalau itu. Tapi yang
lain ya patungan. Kan mobil komando ada banyak. Kayak yang kita yang nggak
punya ya mau nggak mau nyewa atau beli. Kalau masih ada ya udah. Dulu
waktu mobil komando sembahyang, pinjam. Itu kan kayak pick-up punya
teman, drum punya teman, mobil komando yang di belakang punya desa adat.
Jadi dari teman-teman sendiri gitu ya.
Terus, Agustus tahun lalu, eee, apa namanya, AMDAL yang, AMDAL
untuk izin lokasi reklamasi Teluk Benoa itu Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan tidak memenuhi syarat. Syarat yang tidak bisa
dipenuhi adalah syarat sosio-kultural, sosial budaya yang disebutkan
bahwa alasannya adalah adanya penolakan dari masyarakat dan itu
adalah penolakan yang teman-teman lakukan. Nah, pandangan Bli Made
terhadap kejadian seperti itu bagaimana, Bli? Kejadian apa? Kejadian,
kejadian apa namanya, AMDAL yang nggak lolos uji karena alasan
penolakan. Ya itu kan berarti benar-benar membuktikan bahwa ya perjuangan
kita ini ada hasilnya. Sudah ada hasilnya. Kita kan banyak sebenarnya, banyak
hal yang sebenarnya sudah kita dapatkan, gitu, kemenangan-kemenangan kecil
yang sudah kita raih. Ya itu, kadang orang sukanya mikir kenapa sih demo, kok
nggak batal-batal. Lha kalau kita nggak demo, itu lolos. Aspek sosial-kultural
bakal lewat terpenuhi kalau tidak ada penolakan. Makanya penting ada
penolakan dari masyarakat lewat aksi turun ke jalan. Gitu. Nggak bisa dalam
hati. Dalam hati bagus untuk langkah awal, tapi semangat dong, jangan mentok

Aktivitas penggalangan dana
(317-318).
Gotong royong kelompok (319323, 325-328).

Berhentinya reklamasi
membuktikan hasil kerja
kelompok (338-339, 341-344).
Terlibat sebagai sarana berjuang
(346-347, 350-351).
Kebaruan perlawanan desa adat
(349-351).
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di situ. Cari referensi lagi, belajar lagi. Lama-lama pasti bisa nikmatin, orang
kita berjuang dengan gembira. Kemenangan-kemenangan kecil yang Bli
Made maksud itu gimana sih, Bli, maksudnya. Ya kayak kita bisa menahan
AMDAL yang fase pertama itu lho, babak pertama itu. Kita bisa bersama-sama
membuat desa adat bersikap, gitu kan. Kita bersama-sama membuat situasi itu
orang semangat belajar dan berani berjuang. Gitu deh, kemenangan kecil.
Terus menurut, kalau dari pengamatan Bli Made ya, ada nggak sih,
mungkin bentuknya seperti apa kalau ada, perbedaan atau perubahan
dalam aktivitas kelompok-kelompok di Bali kayak mungkin pemuda adat
atau komunitas yang Bli ikutin? Ya lebih kritis, lebih berpikir kritis, lebih
peduli lingkungan. Sering membuat aksi bersih-bersih juga berani berbicara,
kayak gitu, jadi lebih berani berbicara. Lebih berani, lebih tajam. Emang
bentuknya lebih kritis itu biasanya kayak gimana aja, Bli? Ya kayak
pemuda adat nggak hanya ngurusin adat aja. Tapi juga ikut permasalahan riil.
Band-band nggak cuma ngomongin lagu aja. Okelah, lagu mereka tentang cinta,
tapi ada yang disuarakan bahwa cintanya dikonteksnya. Lagu ini buat kekasih
hatiku, tapi kita nggak akan bisa menjalin cinta kalau Bali ini rusak gara-gara
reklamasi, kayak gitu lho. Hahaha. Buat apa kita cuap-cuap tentang cinta kalau
Bali ini akan amblas. Gitu, jadi lebih kritis, lebih berani bersuara.
Menurut Bli Made, apa sih kekuatan kelompok, gerakan Bali Tolak
Reklamasi ini? Menurut saya personal? Pertemanan. Karena pertemanan
adalah koentji. Seperti mottonya Denpasar Kolektif, pertemanan adalah koentji
dan kolektif adalah kekuatan. Oke. Karena Punk tadi ya? Ya kalau, kalau
nggak karena atas dasar pertemanan, nggak mungkin ada kedekatan emosionalpersonal tiap orang dan rasa solidaritas yang tinggi. Gitu. Pertemanan adalah
kunci, kolektif adalah kekuatan. Kekuatan! Hahaha. Harus gitu nanti tulisnya,
agak capslock. Kalau itu tadi kekuatan, mungkin kalau kelemahan
menurut Bli Made, yang masih harus diperbaikin? Kita nggak boleh ngasih
tahu kamu. Nggak, nggak, nggak. Ya kita harus terus semangat belajar. Jangan
pernah merasa puas.
Oke. Terus mungkin pertanyaan terakhir, Bli. Wih jangan dong, banyakin
dong, banyakin. Hahaha. Apa, ada nggak sih atau gimana saran Bli Made

Perubahan kekritisan masyarakat
(355, 356-357, 359-364).
Perubahan kesadaran lingkungan
(355-356).

Pertemanan memengaruhi
kelompok (366-370).
Menjaga rahasia kelompok (373374).

Gerakan sosial perlu
menyesuaikan situasi (382-383).
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sebagai aktivis Bali Tolak Reklamasi untuk gerakan lain yang mungkin
sedang berjuang di tempat lain atau mungkin yang suatu saat nanti
datang? Saran? Aduh. Saya nggak mau kasih saran karena saya juga harus
belajar kepada gerakan-gerakan lain. Saya bukan expert di bidang ini. Saya,
apalah saya ini. Tiap, tiap gerakan itu kan punya situasinya masing-masing,
punya keunikan masing-masing, punya potensi masing-masing. Saya justru
tertarik untuk belajar dari mereka itu. Kayak misalnya kita kemarin ke Jepang,
saya belajar, gimana sih gerakan anti-nuklir di sana, gerakan di Okinawa
menolak reklamasi dan pangkalan militer AS. Gitulah. Saya belajar di sana. Oh
di Jepang, kenapa sih mereka ada gerakan menolak Olimpiade 2020. Sedangkan
orang-orang kita, aku pengin nonton Olimpiade, kapan lagi nih Jepang, deket.
Padahal di sana, kenapa kamu menolak, karena selain dia menggusur homeless,
gelandangan, karena untuk kota yang lebih rapi gitu kan, pembangunannya
banyak yang nggak dibutuhin. Bahkan menggunakan kayu-kayu dari
Kalimantan. Kayak itu lho. Buat apa kayu di Kalimantan dipotong, kita nggak
terlalu butuh nih acara-acara yang terlalu besar ini. Gitu. Kata mereka ya. Aku
belum sih, ngecek, belum searching lebih dalam. Oke, Bli Made, mungkin itu
dulu. Terima kasih banyak.
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Verbatim
Selamat siang, Bli Nyoman, aku manggilnya gitu aja ya, desainer grafis di
Rumble. Mungkin langsung aja, Bli Nyoman sejak kapan sih, Bli Nyoman
ikut di gerakan Bali Tolak Reklamasi ini? Dari awal sih. Awal ngebentuknya
itu kan di tahun dua ribu, kalau awal-awalnya ForBALI-nya maksudnya, 2013.
Kalau isu awalnya kan Desember 2012, yang ketahuannya SK-nya MP yang
pertama itu, aku lupa SK nomer berapa. Lalu tahun 2013 baru kemudian
ForBALI terbentuk. Awalnya kan sama KEKAL, sama teman-teman, dari
Gendo sih awalnya. Terus kalau nggak salah itu tahun 2013 kan Bullhead
pernah buat launching album. Launching album sebenarnya, tapi kita kemas
waktu itu sosial lingkungan hidup. Jadi kampanye sosial lingkungan hidup di
Pantai Mertasari. Walhi aku ajak waktu itu. Banyak sih, banyak ini semua aku
ajak, ada Eco-Bali, ada, ya bagian sampahnya aku ajak Eco-Bali. Terus yang
bagian di konser ke animal walfare waktu itu BAWA, oh iya BAWA. Untuk isu
yang lebih global lagi, Walhi yang aku ajak, ada Gendo, ada Moko. Udah ada
omong-omongan waktu itu, cuma masih sekilas-sekilas aja. Kalau nggak salah
sih belum ada ForBALI waktu itu, belum, belum. Kebentuknya kan baru di
Taman ’65. Itu rapat besar awal, rapat besar awal. Musisi yang waktu itu di
awal, kalau nggak salah ingat ya, Superman Is Dead pasti, Navicula, temanteman Navicula, Nosstress, Bullhead, apa lagi ya, aku lupa sisanya. Ya empat
besar aja aku inget. Terus kemudian, ya gitulah, bentuk divisi sesuai ini,
fungsinya dan aku masuk divisi populer waktu itu. Ya kan fungsi awalnya
gimana caranya buat sosialisasikan gerakan ForBALI, gerakan Tolak Reklamasi
Teluk Benoa lewat cara popular, lewat cara pop. Karena cenderung lebih
banyak, senimannya lebih cenderungnya ke musik, jadi ya waktu itu bikinnya
konser mini, konser mini Bali Tolak Reklamasi. Sambil kemudian waktu itu ada
petisi online, yang nggarap teman-teman musisi aja. Jadi kan kebetulan kalau
musisi, teman-teman musisi pasti udah tahu channel tempat venue, channel
tempat alat, udah tahu channel band lain yang perlu untuk perform segala

Kode
Terlibat karena aktif dalam
kampanye sosial lingkungan
hidup (7-15).
Aktivitas menyebarluaskan isu
(20-33, 37-49).
Aktivitas berdasarkan
kemampuan (20-33, 37-49).
Intimidasi yang didapatkan (5062, 70-77).
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macam. Bahkan kita waktu itu dulu di Walhi bikin kayak meeting sama tementemen band yang lain, jadi kasih sosialisasi dulu ke internal band, band yang
lain-lain dulu yang belum, yang dari awal belum tahu. Nanti cuma kasih, ceritacerita aja, ini lho gerakannya kita itu ini, ini, ini, ini segala macam. Terus baru
kita bilang akan ada sosialisasi formatnya konser, venuenya ya bareng-bareng.
Dari teman-teman bisa, lebih seringnya di Twice Bar, punya Jerinx. Di Twice
Bar, terus di, kalau Penggak nggak, Penggak itu 2014 kayaknya, mana lagi ya,
di ini, Gatsu itu apa namanya. Banyak tempat lah pokoknya, tempat yang, yang
kerja ya itu teman-teman band yang, yang udah biasa, udah ngerti lah. Jadi ya
angkut-angkut sound kayak gitu teman-teman band semua, anak-anak
Nosstress, anak-anak Bullhead ikut semua. Benar-benar, kita karena udah
dikasih penjelasan duluan, udah di, waktu di Taman ’65 itu udah dikasih, ini lho
begini, begini, begini. Nah kita sekarang sepakat, oke kita ikut, kita gabung. Ya
udah jalan, jalan. Jadi aku waktu itu dalam misal satu bulan mau bikin berapa
konser nih, tiga kali atau dua kali. Konser yang ini bandnya pengennya ini, ini,
venuenya ini. Jadi aku confirm, venue, misal Twice Bar, confirm venue, tanggal
segini jam segini kamu bisa nggak, bisa, terus jadi. Udah centang. Bandnya
pengennya ini, ini, ini, ya udah hubungin. Misalnya aku nggak kenal sama
bandnya, teman-teman yang di tim pop itu siapa yang kenal, deketin bareng.
Acc nih, ya acc. Gitu terus, sampai berapa bulan ya itu ya, sosialisasinya yang
di awal. Terus kalau ketemuannya aneh-anehnya banyak. Yang paling berkesan
yang di ini, di Hayam Wuruk. Itu yang didatangin sama ormas gabungan sih,
gabungan, nggak cuma Laskar Bali. Buanyak, banyak banget yang datang, gila,
itu hampir nggak jadi, hampir batal. Hampir batal saking banyak orang-orang
gede yang datang, hampir batal. Ya lucu sih sampai depan panggung ini. Jadi
ini panggung, sampai depan-depan gitu lho, duduk mereka, nempatin semua
tempat duduk. Waktu itu yang tadinya aku mau gelar petisi online sama, apa
namanya, jual t-shirt BTR, akhirnya bungkus. Dipenuhin semua. Ada intel dua
waktu itu aku ingat, malah nanya ke aku, Gus, kamu undang anak-anak ini?
Kok nanyanya goblok gitu sih pak. Hahaha. Masak iya saya yang ngundang ini.
Aduh, intel apa, apa sih. Hahaha. Lho kan saya nanya baik-baik. Lho bukan
begitu, masak bapak nanyanya gitu ke saya, ya jelas nggak lah, masak iya gitu.
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Secara nggak langsung mereka mengintimidasi kita, secara nggak langsung.
Nggak nggebrak meja sih, nggak, nggak, nggak nyolot kita, nggak. Jadi mereka
tiba-tiba datang terus pesan minuman, yang punya tempat waktu itu sampai
dapat info, belum bayar lho. Waduh, aku udah, wah gila ini, gila. Terus
akhirnya Noss, eh bukan Nosstress, itu cuma Man Angga sama Kupit kalau
nggak salah, naik ke panggung mereka akustikan nyanyi lagu-lagu Bali biasa.
Mereka ikutan nyanyi. Dibikin enjoy, dibikin enjoy sampai mereka bubar
sendiri. Kalau nggak salah sampai 9.30 atau 10.00, apa jam berapa aku lupa,
antara itu, mereka akhirnya bubar. Baru jadi, konsernya tapi cuma nyanyi mars
BTR aja. Ramai mereka, yang mau datang itu ramai, cuma di pinggir aja semua
jadinya. Di luar venue jadinya karena itu dipenuhin sama ormas. Kelihatan,
kelihatan ada, temen-temen ada di dalam lima kali body-ku, gede-gede doang.
Tapi kita ada, apa, mereka kan juga orang Bali ya kita ngomongnya se, sehalushalusnya, merasa nggak ada masalah apa-apa. Datang ya datang aja kita. Ini
mau konser, iya ini mau konser. Kok belum mulai ini, iya bentar lagi mulai.
Akhirnya udah, itu, teman-teman main kan, mereka enak terus cabut, kita mulai
lagi. Itu yang paling berkesan, satu, aku paling ingat itu sampai sekarang. Yang
keder kan yang punya tempat waktu itu, Mangsi, Warung Mangsi yang waktu
itu masih di Hayam Wuruk sebelum pindah ke Merdeka sama mana lagi sampai
sekarang sukses kok dia sekarang. Kalau ketemu orangnya tanya ingat
nggaknya, ketawa dia. Hahaha. Dia udah pernah, udah pernah kena gitu.
Hahaha. Berarti Bli Nyoman ikut dari sebelum ada ForBALI ya? Iya, dari
awal. Dari awal deh. Dari awal.
Perannya selain di divisi popular ada lagi? Paling bikin ini, apa namanya,
bantu-bantu artwork untuk promo poster acara konsernya. Beberapa kali ikut di,
di divisi apa ya, ikut tabloid, buletin, buletinnya itu ikut, kayak nyusunnya.
Terus ini juga aku yang buat sih, sama Aji kalau nggak salah. Oh yang ini, tiga
belas alasan ini kan aku yang bikin, aku yang bikin infografisnya. Terus ini
penyusunannya dikerjain, waktu itu di kantornya si Gendo. Dia yang
redaksionalnya, dia. Ya ini, bikin gambarnya harus diapain, gambarnya apa,
warnanya enaknya apa. Aku diserahin sama Adi. Adi itu desainernya Rumble
juga. Wah lama ini. Karena kan selesai dibuat, dilihat lagi, ini diubah, ininya

Aktivitas menyebarluaskan isu
(85-91).
Merasa kelompok menjadi role
model gerakan lain (105-110).
Aktivitas berdasarkan
kemampuan (111-113).
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diubah, paling lama revisi lah. Kalau naruh ini sih nggak, nggak begitu ruwet
banget. Kalau nulis pernah sekali, nulis di sini pernah sekali kalau nggak salah.
Oh iya pernah sekali doang. Ini kan pernah dirilis dua kali, eh tiga kali, tiga kali
dirilis. Yang ketiga aku baru nulis nggak begitu banyak, yang banyak itu Saras
Dewi. Divisi populer, siapa aja itu, Bli? Aku, aku, Dodix, menejernya SID,
terus Man Angga Nosstress, Nosstress tiga-tiganya ikut, Kupit ikut, Si Tjok
ikut, terus ada Jung Adi namanya, fotografer, terus ada Candra, ada siapa ya.
Sempat bersepuluh. Dulu sempat Si Robi ikut, tapi akhirnya dia lebih, nggak
begitu intens, akhirnya nggak begitu intens, akhirnya yang aktif beberapa aja.
Sampai sekarang masih ada itu dan masih aktif kerja-kerjanya. Masih itu.
Grupnya masih ada. Kerja-kerjanya kan kalau dulu kan fungsinya
mempopulerkan gerakan. Nah kalau dilihat sekarang kan lebih dari populer.
Udah jadi role-model, malah, sama gerakan lain. Sampai desainnya mirip.
Nggak nyela sih, tapi kita malah bangga bisa jadi role-model, role-model
gerakan yang lain. Kayak Tumpang Pitu. Kan kayak ikut-ikutan, maksudnya
aku, nilai plus-nya mereka kan jadi ada, ada apa ya, itulah role-model-nya.
Mereka menganggap ForBALI cara kerjanya efektif yang seperti itu. Terus
ditiru dengan begitu, gapapa, oke-oke aja sih. Kalau kerjanya ya sekarang
nggak begitu sih. Tapi intensnya kalau sekarang, kalau saya pribadi, itu kalau
masih ada aksi, aku paling handle band-nya, hubungin band-nya. Beberapa kali
masih kerjain posternya, poster, apa namanya, aksinya. Itu aja sih. Dari awal
juga itu. Kalau sekarang udah ada desainer-desainer lain yang sukarela mau
juga bantu, jadi aku lempar. Kadang kalau di kantor terlalu banyak kerjaan, aku
lempar. Cuma ya serasi aja, entar aja tetap aku yang finishing. Juga hubungan
segala macam, kadang ke Gilang, kadang ke Topan.
Oke. Selain tiga belas alasan yang ada di buletin itu, kalau Bli Nyoman
pribadi, alasan pribadi untuk menolak reklamasi Teluk Benoa, apa Bli?
Apa ya. Satu, lingkungan, jelas, kalau soal lingkungan jelas. Aku lebih ke, apa
ya bahasanya bilang. Contohnya gini. Itu kan, itu anggap lah misal jadi di
reklamasi, kawasan itu strategis. Bener sih strategis itu. Jadi begitu, itu kan
begini itu. Sini Sanur, sini Kuta, dia ada di tengah-tengah. Sama kayak yang
aku tulis di sini. Apa namanya, kalau daya itu, daya jual, daya jualnya di Sanur

Reklamasi tidak sesuai dengan
ekologi (120, 190-193, 195197).
Reklamasi hanya
menguntungkan investor (124127, 130-137, 286-288, 302-
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sama di Kuta udah kemakan dia langsung, dimakan sama dia lagi habis. Padahal
begini, dia bakal, sudah jadi rahasia umum lah, dia bakal bikin hotel, villa, dan
segala macam gitulah. Karena orang bakal mikir, aku tinggal datang ke sana
langsung. Kamu mau lihat sunrise tinggal meleng ke timur, kan dia di tengah,
tinggal meleng, nggak perlu jauh ke sana, ke Sanur, tinggal satu kali jalan lagi.
Kan indikasinya bakal nyambung dari tol ke ini. Nah dia tinggal lempeng aja
dari, dari, dari bandara. Deket lah, nggak perlu ke Sanur, nggak perlu ke Kuta
kalau nyari sunset. Tinggal berdiri di sini, pengen nyari sunrise meleng, enak.
Itu harganya mahal banget. Ya bilang ini bisnis ya. Nggak mungkin bakal dijual
semurah hotel, semurah-murahnya hotel di Sanur, semurah-murahnya hotel di
Kuta. Bisa sepuluh kali lipat, bisa gila-gilaan harganya. Karena efisien, apa,
praktis banget, orang tinggal datang aja. Makin dia, makin posisinya makin
tengah, makin strategis posisinya, makin mahal, pasti itu deh. Cuma kan itu
banyak disanggah juga sama pemerintah, sama investornya juga. Tapi namanya
aku udah hampir enam tahun melawan investor ini sama, apa, sampai udah dua
kali ganti gubernur, udah dua kali ganti presiden, tetap aja nggak bisa percaya
mau kayak gimana mereka gimana alasannya. Awal soalnya, dari awal Mangku
Pastika yang dia bilang nggak tahu-menahu soal yang SK yang pertama itu, dia
bilang tidak nggak tahu-menahu, nggak tanda tangan, udah bohong, kan bocor
itu, dari bohong itu udah. Intinya gini aja, kalau itu baik untuk masyarakat Bali
yang seperti yang mereka bilang, ngapain sih, harus ada bohong di awal.
Padahal kalau memang sesuai yang dia bilang ini baik, baik untuk kepentingan
rakyat Bali, ya bilang aja, oh iya ada SK, untuk gubernur waktu itu. Tapi kan
nyata-nyatanya dia bohong. Terus dia bilang akan cabut, dicabut dengan SK
berikutnya, tapi juga ada embel-embelnya. Terus dia bilang kalau memang, apa
namanya, studi kelayakan yang bilang tidak layak, ya langsung cabut, tapi
nyatanya ya nggak juga. Jadi kan terus jadi tanda tanya terus itu waktu MP,
waktu masih menjabat Si MP itu, tanda tanya terus, apa sih ini orang. Jadi yang
kita baca adalah dia kekeh, yang kita baca ya dia kekeh dengan reklamasi Teluk
Benoa dengan kasih jalan investor ini, TWBI ini untuk mereklamasi Teluk
Benoa dengan segala macam cara. Bahkan waktu di awal-awal kita demo itu
kan ada Laskar Bali juga, ormas. Lucu lho itu. Ormas, ormas, organisasi

307).
Reklamasi membunuh usaha
pariwisata kecil yang sudah ada
(124-127, 268-274, 285, 289298).
Proses reklamasi bersifat
manipulatif (139-155, 185-190,
198-210, 212-215, 216-229,
232-238, 241-248).
Intimidasi yang didapatkan
(156-157, 171-177, 178-184,
252-256).
Terlibat karena memiliki sejarah
buruk dengan pemerintah (317328, 330, 375-378).
Terlibat karena mendapat ajakan
(368-374).
Terlibat karena menjadi punk
(378-384, 389-396, 415-417).
Terlibat sebagai ruang
pertanggungjawaban punk (422426).
Terlibat sebagai ruang belajar
(404-408, 432-435).
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masyarakat, anggaplah sama seperti kita, masyarakat juga, organisasi juga. Kita
datang dari parkir timur, dia datang dari dalam. Ini pagar, ini pagar gubernur
nih, kita datang, pagar dibuka, dia datang dari dalam. Bisa ambil kesimpulan
deh. Aku nggak perlu bilang panjang-panjang deh. Ambil aja kesimpulan
sendiri. Itu berarti ormas itu, kan berarti. Aku nggak mau nuduh deh. Pokoknya,
intinya ormas yang setara sama kita, lho kok dia bisa dari halaman gubernur,
datangnya, terus menghadang kita. Padahal kalau dari ini kan sudah ada fungsi
kan, fungsinya sudah ada, Satpol PP misalnya, atau polisi misalnya. Nggak ada
urusan sama dia kan aslinya. Walau pun dia alasannya, oh kita loyal sama
Mangku Pastika makanya kami ada di sini, ya sudah ikut barisan di sini, bukan
malah ada di sana, kan. Kenapa malah menghadang kita, kan. Lagian kita juga
nggak bakal, sori, nggak chaos sampai iniin pagar, nggak juga. Kita ya unjuk
rasa biasa, nggak bakal aneh-aneh. Itu pasang badan beneran, sampai beberapa
kali. Ke mana pun kita demo, eh, di mana pun kita demo, di DPRD iya, di
gubernuran yang paling gila-gilaan banget. Terus di tahun berapa itu yang
sampai ada pemukulan, itu bukan ormas sih, sampai sekarang juga belum tahu
itu siapa. Yang dipukul, siapa namanya, Wayan Adisumiarta, sampai sekarang
nggak ada kasus apa-apa ya kan. Aku nggak tahu itu siapa, kalau dengar isuisunya, isu-isunya banyak, ada yang bilang ini, ada yang bilang itu. Cuma kan
yang, yang jadi ininya kita, nggak jadi kasus apa-apa padahal udah main fisik.
Bukti ada, rekaman ada. Dari situ jadi makin tanda tanya kan. Banyak kita ada
konser di Klungkung, kalau nggak salah, apa Gianyar, Klungkung deh. Temanteman BTR pakai, kalau nggak salah Lolot yang main pas itu, atau Joni Agung,
mereka nonton sambil bawa atribut BTR. Polisi tahan, nggak boleh bawa itu,
apa namanya, bendera segala macam. Oke. Lah baju aja malah disuruh lepas.
Hahaha. Dilepas, ditahan, pulang nggak dibalikin. Mereka balik telanjang dada.
Itu segitunya. Itu mau dilaporin juga, ya kamu tahu sendiri lah, masak iya polisi
mau disalahin. Kalau tadi Bli Nyoman cerita alasan lingkungan itu bisa
dijelasin. Alasan lingkungan. Satu sih yang lucu, dia, Si MP pernah bilang itu
mau direklamasi biar nanti kalau misalnya ada tsunami ada tempatnya, pernah
dengar nggak? Terus mau bikin barikade, apa namanya, kayak dari beton gitu di
depan teluknya itu terus dia bikin kayak semacam benteng gitu, gitu dari beton.
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Jadi nanti kalau ada, ada tsunami itu, itu duluan yang bakal nahan jadi kita, Bali
nanti aman. Itu juga udah lucu. Jadi dia, apa ya, kita udah punya, ini bakau,
udah punya bakau yang waktu ini kan aslinya udah melanggar waktu di, di, di
tol itu. Nggak sesuai sama gambar ininya. Itu kan malah babat habis itu. Udah
punya bakau, itu aja cukup. Beton mau kayak apapun tebalnya, hancur. Aku
berani jamin. Orang luar nyari supaya bisa bakaunya hidup di pantai mereka,
kita malah babat. Hahaha. Terus tambah deforestisasi, itu yang tambah bikin
aku nggak suka kalau atas nama lingkungan ya. Nggak mesti diurug, nggak
mesti diapa-apain, cukup tanam bakau di pinggirnya itu udah selamat. Nggak
ada namanya alasan itu untuk menyelamatkan dari tsunami. Itu bullshit, benarbenar bullshit. Terus bilangnya itu katanya pendangkalan, dia bilang
pendangkalan walau udah lama sih. Dia bilang pendangkalan walau padahal
jelas itu bukan pendangkalan, itu memang muntig, apa ya bilangnya, pasang
surut. Jadi waktu surut nanti dia keluar muntig itu kayak, kayak daratan lebih
tinggi gitu, nggak tinggi banget sih. Muncul daratan kayak pulau gitu. Zaman
dahulu itu, itu tempatnya nelayannya istirahat. Satu itu. Dua tiap itu muncul itu
bisa buat nyari ini lho, apa namanya, aku lupa nama binatangnya, pokoknya ini,
bukan ikan, hewan laut yang bisa dimakan, aku lupa namanya, itu di sana juga
ada. Itu, itu bukan pendangkalan itu, itu, itu memang alami seperti itu,
dibilangnya pendangkalan. Nah kalaupun memang pendangkalan harusnya kan
bukan malah diurug. Namanya penangkalan harusnya ya dikeruk, bukan malah
ditimbun lagi, kan tambah dangkal. Waktu itu sempat, pernah, pernah dibantah
seperti itu. Anggap lah aku nggak terlalu ngerti soal, teknis, apa, soal
lingkungan yang lebih dalam lagi, nggak tahu. Logika aja deh. Yang namanya
dangkal, kalau supaya nggak dangkal lagi, mestinya kan dikeruk, bukan malah
ditimbun lagi. Orang balik nanya, emang kalau, emang kalau ditimbun lagi,
dangkalnya hilang, pak, bukannya makin nambah ya. Hahaha. Itu simple,
pikiran paling simple aja. Gitu. Terus bilang soal sampah, soal sampah, pernah
dengar soal, seberapa manusia sih yang buang sampah di lautan. Kan sering ada
di Kuta, apa namanya, sampah datang yang tiap musiman itu. Itu kalau aku
yang tahu itu datangnya bukan berarti orang nelayan yang di tengah laut itu
terus buang sampah sebegitu banyaknya terus lari ke sini, nggak ada. Yang saya
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tahu itu jelas datangnya dari hulu, eh apa namanya, hulu ya namanya. Hulu apa
hilir ya. Kok aku jadi lupa sih. Pokoknya dari, apa, Teluk Benoa itu jadi
ujungnya. Dari daratan lah yang, yang buang sampah itu, sampainya di sana.
Jadi kalau mau masalahnya adalah soal sampah yang dibenahin bukan Teluk
Benoanya. Yang dibenahin yang di sini, pengelolaan sampah yang di darat.
Begitu ini bisa diolah, bisa diminimalisir, pasti juga, minimal juga ada sampah
di Benoa. Di bakau-bakaunya itu yang kadang banyak sampahnya. Nah kalau
pun masalah sampah, itu sampahnya banyak di teluk, di bakau-bakaunya udah
yang di Teluk Benoa, makanya diurug. Hahaha. Kan jadi aneh. Urusannya apa,
ada sampah terus diurug. Hahaha. Harusnya kan pungutin aja kalau sampahnya
memang ada di sana, kalau memang sesuai konsepmu, apa namanya, soal
sampah. Ambil aja itu sampah, bukan ditimbun kan harusnya. Banyak banget ya
alasan mereka yang nggak masuk akal dan itu gampang banget sama temanteman dipatahin tapi mereka ya tetap kekeh juga, jalan terus, jalan terus. Soal
kelayakan yang dari UNUD nggak diakui, yang dari luar Bali universitasnya
diakui. Dari luar Bali bilangnya layak. Kita logika aja deh, yang lebih dekat ke
teluk sampai ke Tanjung Benoa itu, Universitas Udayana yang di Bali atau yang
dari luar Bali. Kan ya lahir di sini orang-orangnya, yang meneliti, kecil di sini.
Nah dari persentase perbandingannya jauh lah. Berapa sering sih yang di luar
Bali ke sini, dari kecil aja, sama yang di sini. Kok malah percayanya sama yang
di luar. Ya kan itu mengada-ada lagi. Dia pernah bilang, katanya kasihan
penarinya di Bali nggak punya tempat untuk menari, jadi nanti kita buatkan Art
Centre kedua di sana. Hahaha. Aku ketawa, wah gila ketawa, ya ampun. Nggak
ada, itu nggak ada, itu bullshit. Nggak ada terus penarinya antre. Nah gini deh,
setahuku ya, aku lahir di Denpasar, nggak pernah aku lihat penari terus
mengantre di Art Centre nunggu giliran hari, nggak ada. Terus harus buat lagi,
padahal satu Bali belum habis itu menari di sana. Belum generasi bawahnya
lagi. Alasannya konyol. Banyak alasan konyolnya Si MP ini. Itu juga yang
bikin, dari segi lingkungan tadi udah, segi yang aneh-aneh yang penari Bali
nggak dapat tempat segala macam juga, yang bikin kita malah makin percaya,
oh ini, makin percaya kalau proyek ini makin busuk. Terlalu banyak bohong,
satu. Nggak masuk logika, dua. Banyak diskriminasi, tiga. Ya itulah, dari ormas
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datangin lah, dari Polsek datangin, kita demo didatangin, dihadang segala
macam, ada, pemukulannya Gendo kayaknya sebelum ini, bukan BTR, itu soal,
kayaknya soal tol eh, beda sih. Intinya sama lah. Diskriminasi ada. Kalau
sampai sekarang sih nggak, dia masuk tahun berapa ya jalannya BTR, aku lupa.
Angsur-angsur, udah nggak lagi sih. Semakin kita besar, massa kita banyak,
mereka semakin turun, lama-lama nggak lagi. Tadi lebih banyak alasan
tentang laut, ya Bli. Tentang pendangkalan dan lain-lain. Tapi kan Bli
sendiri bukan orang yang hidup di daerah pesisir. Kenapa mau menolak?
Nah itu dia, makanya kalau aku bilang, kenapa aku menolak itu kalau soal
lingkungan, aku bukan soal lingkungan. Aku lebih ke keadilan-sosialnya. Itu
kayak tadi aku bilang. Tadi kan aku bilang gimana, bagaimana mahal nilainya
kawasan itu kalau jadi. Terus bayangkan, bagaimana, seberapa ruginya nanti,
masyarakat yang sudah dari, sudah dari lahir, hidup dari pariwisata di Sanur,
yang dari lahir, hidup dari pariwisatanya di Kuta. Anggaplah gini, ada Si MP
pernah, dengan reklamasi Teluk Benoa ini bisa menyerap tenaga kerja sekian
ribu. Berapa yang bakal mati di Sanur, nggak usah yang punya ruko deh, yang
pinggir jalan biasa aja deh, yang jualan lumpia biasa deh. Masak iya dia dengan,
dengan kawasan seprivat gitu dia bisa datang, ongkang-ongkang kaki jualan
lumpia. Aku yakin nggak bisa. Apa lagi kalau udah berhubungan sama investor,
aku yakin nggak. Itu pasti bakal clear, se-clear-clearnya deh. Nggak bakal orang
jualan lumpia kayak yang biasanya di Sanur itu nggak bakalan ada, di Kuta,
nggak bakalan ada. Tukang pijat kayak di Kuta nggak bakal ada. Itu mereka
bisa nguliahin orang lho, bisa nguliahin anaknya lho, dengan begitu, tapi ya
dengan bertahun-tahun memang. Terus kalau mereka mati, itu baru Kuta, baru
Sanur, belum lagi entar merambahnya ke, sampai ke Gianyar, bisa jadi, ke Pasar
Kumbasari, eh Pasar Kumbasari, apa sih namanya, yang di Gianyar itu, ya itu.
Belum lagi ke Klungkung bisa kena juga. Bakal, lama-lama bakal meluas.
Karena tanda kutip bule, tahu-nggak tahunya dia, intinya dia ke Bali, pengen
ngeluarin duit, tapi yang sepadan. Ada mungkin bule yang pengennya lebih ke
adventure, oh nggak, aku pengennya ke Sanur, pengennya dapat jalan kaki atau
naik sepeda, ada yang begitu. Tapi akan lebih menjual kalau itu semakin
praktis. Nah begitu itu praktis banget, itu deh kubilang. Aku yakin MP itu ngerti
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sekian bakal mati, apa namanya, ekonomi di Sanur atau di Kuta juga, tapi dia
nggak peduli. Dia tahunya, oh my God, berapa sih yang bakalan, apa namanya,
pengusaha asli Bali yang bakal bisa menaruh modal di sana dengan nilai plus
sedemikian tingginya. Kalaupun bisa ya dia ngeluarin modal banyak. Balik lagi,
yang kayak begitu-begitu itu. Nah lagi anak kecil-kecil itu lho, yang jualan
manik-manik itu, nggak bakalan bisa masuk. Itu remeh temeh memang,
kesannya remeh temeh, cuma kan, pikir deh, dia udah dari kecil lho, jualan
kayak begitu, jualan sate. Kayak gitu dari kecil. Memang nggak seberapa tapi
dia bisa nguliahin anaknya, dia bisa sampai bikin sukses anaknya lah, bilang.
Itu begitu jadi, mati itu. Nggak cuma satu orang, itu banyak banget. Digabung,
lebih kali, 500.000, kalau dihitung semua satu keluarga ya, yang bakal mati.
Lahan kerjanya mereka hilang, itu yang skala kecil. Terus hotel-hotelnya di
sana gimana, di Sanur. Hotel-hotel di Kuta gimana. Yang kerja di sana, orang
lokal-lokal terus lari ke mana. Yang benar-benar cuma punya skill cuma di
pariwisata, mau gimana. Mereka bakal bersaing untuk dapat kerja di kawasan
itu kalau misalnya jadi. Lingkupnya sebersar 700 hektoare pun, sebesar nggak
bakal bisa nampung, pekerja sebesar di Sanur dan di Kuta. Belum lagi, ya
rahasia umum lah, invetor dengan sedemikian dia ngeluarin uang, masak iya dia
nggak pakai saudaranya dulu. Masak iya dia nggak prioritaskan mereka yang
pernah menolong mereka dulu untuk bisa goal-in itu. Anggap lah, siapapun itu.
Pasti itu lebih dulu kan. Nggak mungkin yang kecil-kecil yang dari kecil itu
bakal dikasih, oh kamu boleh. Yakin yang lebih prioritas, yang bantu dia ngegoal-in itu. Pasti kan. Nah itu yang utama. Kalau lingkungan, okelah. Cuma aku
lebih yang itu, keadilan-sosialnya. Benar-benar bakal kacau lah. Gila-gilaan.
Alasan keadilan-sosial. Tetapi kenapa juga mau, Bli? Maksudnya kan, Bli
Nyoman kan nggak bekerja di industri pariwisata di Sanur atau Kuta.
Nggak mesti sih. Ya kalau alasan sosial kan nggak mesti, gimana bilangnya ya,
aku nangkapnya itu lebih ke, entah dia. Okelah alasan sosial ini tentang mereka
yang bekerja di pariwisata. Tapi aku, aku ambil, ambil ininya global. Mau dia
kerja pariwisata, mau nggak, intinya keadilan aja. Makanya aku bisa juga,
makanya aku support yang Tumpang Pitu walaupun itu nggak ada hubungannya
dengan pariwisata. Intinya sama juga, keadilan diambil, ya kan. Yang ambil ya
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itu-itu lagi, kalau nggak investor, pemerintah. Aku punya, punya histori buruk
dengan pemerintah. Aku punya histori buruk dari kecil sama aparat. Walaupun
aku anak kolong, istilahnya. Aku kan waktu zaman Orba punya rumah di Boroboro, itu kan digusur zaman Orba, kena gusur zaman Orba pas Gung Suka itu.
Gusur paksa. Gusur paksa. Ibuku sakit sampai meninggal. Waktu itu dijanjiin
lahan, ya bahasa Orba zaman dulu lah, dijanjiin lahan terus nggak dapat,
akhirnya pulang kampung. Sempat bertahan beberapa minggu di tanah yang
sudah digusur. Tanah udah hancur, alat berat udah masuk. Alat berat udah
masuk, kita tetap stay di merajan. Kita kan punya kayak pura kecil itu, pura
keluarga, kita bertahan di sana, tidur di sana. Maksudnya ya mohon jangan
sampai dihancurin lah, tapi ya tetap aja. Itu histori yang buruk, histori buruknya
aku sama pemerintah yang kebawa sampai sekarang. Tapi ya nggak gitu juga.
Aku bukan berarti, semua, apa namanya, aku anggap serba busuk, nggak juga.
Kebetulan dari sekian lama yang aku temuin ya busuk semua. Hahaha.
Mungkin ada yang baik-baik, tapi kebetulan yang berhadapan sama aku dari
kemarin-kemarin dulu, dari, aku kan ini nggak, nggak cuma berkecimpung soal
gerakan kayak gini nggak cuman baru ada di ForBALI aja. Dulu pernah juga
waktu sama Jerinx ada pernah buat acara namanya Surfing School Boy, jadi itu
kayak untuk membantu anak kurang mampu di Bali, kayak gitu-gitu. Jadi terus,
sama konser juga, terus ada amalnya, kita kayak ngumpulin, apa namanya, buku
tulis, buku pelajaran lama, kayak gitu-gitu. Sekuelnya, eh yang kedua, aku
pernah buat gerak sendiri tanpa Jerinx di Batubulan, Surfing School Boy 2.
Sama intinya. Itu kayaknya belum ada ForBALI, belum ada ForBALI, belum
ada gerakan BTR. Terus Beach Clean-Up, aku udah lama sebelum ada
ForBALI, udah duluan. Animal welfare, aku rescue, ikut rescue anjing jalanan,
street feeding. Street feeding itu kayak kita jalan kaki ke mana-mana, kita ke
pelosok-pelosok, ada anjing yang terlantar sakit, kita bopok ajak ke klinik.
Kalau misalnya cuma, kita tes dia baik-baik aja, kita kasih makan. Kayak gitugitu gitu aja. Jadi Bullhead itu, di Bullhead lebih nggak ke band sih sebenarnya.
Jadi kayak, kita masing-masing pegang sendiri sampai sekarang, sekarang
masih cuma karena bassist udah keluar jadi timpang satu. Sebenarnya sih kalau
aku lebih ke itu sosialnya, lebih ke isu sosialnya dan kebetulan sekarang di
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ForBALI. Kalau adikku, drummer, kembaranku dia lebih yang ke animal
welfare. Bassist-ku dulu, yang sekarang udah keluar, dia ke ini, pengolahan
sampah plastik. Tiga-tiganya, tiga-tiganya punya misi sendiri-sendiri. Tapi ya
kalau misalnya pas ada acara yang, yang tentang sampah plastik, ya kita ikutan.
Kalau pas ForBALI ya yang lain ikutan, terus pas animal welfare juga. Samasama saling support. Cuma lebih fokus, masing-masing lebih fokus. Soalnya
kalau semua, biar nggak kayak ayam. Jadi emang fokus. Aku fokus ke
ForBALI, fokus ke BTR, si adikku fokus ke animal welfare bahkan sampai
sekarang juga, baru kemarin dia rescue, terus nah ini timpang satu, kita belum
ketemu bassist lagi yang bisa juga jalanin misi ini. belum ketemu sih, timpang
satu aja. Itu kalau untuk alasan menolak reklamasi Teluk Benoa ya. Kalau
aku sendiri punya temen, punya banyak temen dari Bali dan aku pernah
ngobrol dengan mereka berkali-kali. Aku tanya sikap mereka tentang Bali
Tolak Reklamasi ini gimana, dan mereka mendukung aksi ini dan mereka
juga menolak reklamasi Teluk Benoa. Ketika aku tanya lagi, apa yang
kamu lakukan di Bali, ketika di Bali ataupun di Yogya dengan ada
namanya Keluarga Mahasiswa Hindu Dharmanya, itu mereka bilang, ya
nggak melakukan apa-apa, aku cuma menolak aja tapi tidak melakukan
apa-apa. Nah kalau Bli Nyoman sendiri kenapa menolak dan akhirnya
mau untuk bergabung dengan gerakan penolakan ini? Salahin Si Gendo.
Hahaha. Ingat aku pertama kali dia DM di Twitter, ngajakinnya itu di Twitter
lewat DM. Itu waktu itu, ngapain ya, dia bilang apa, aku lupa. Pokoknya intinya
dia ada gerakan ini, blablablabla, kayak belum ada ForBALI, ya belum ada
ForBALI waktu itu, belum, belum, belum, rapat besar pertama belum ada.
Terus ngajak aku, langsung ngajak band, Bullhead, cuma lewat aku. Ya udah,
aku iyain di awal. Ke Walhi, waktu itu, dijelasin ini-ini-ini-ini-ini, aku gimana
ya, intinya sebenarnya, satu, musuh kita sama, pemerintah. Aku ada alasan
tersendiri untuk ikut. Oke, musuh kita sama, pemerintah dengan segala
kebijakannya yang, yang giniin keadilan buat masyarakat. Oke, musuh kita
sama. Isunya aku terima dan aku pikir gini, nah ya, aku pikir gini, okelah, aku
ngeband, aku pernah ke street, aku pernah mohawk segala macam. Cuma aku
pikir gini, kayaknya ini ide bagus untuk berhadapan langsung dengan musuh
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yang selama ini kita koar-koar cuma di atas panggung. Bahkan aku ke beberapa
teman-teman yang masih di street waktu itu, sama teman-teman punk-rock
waktu itu aku bilang, gini lho bro, ini kabar gembira untuk kita merealisasikan
apa yang sudah lama kita yakin, yang dulu kita cuma bilang fucking police,
fuck government, kita depan mukanya langsung lho bro. Gimana nggak nikmat,
kayak gitu. Dia bilang, taek, hahaha, benar juga ya. Iya lho, kesempatan baik.
Kapan lagi kamu bisa bilang, fuck you, bisa ngacungin jari tengah ke mukanya
langsung. Dulu kan cuma dari panggung ke panggung tapi nggak jadi apa. Jadi
sudah saatnya kita mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita omongin di
atas panggung, apa yang kita nyanyikan di atas panggung. Sudah saatnya biar
nggak jadi omong kosong, biar nggak menang Mohawk, biar nggak menang
tinggi-tinggian boots, biar nggak menang banyak-banyakan pin, biar nggak
menang banyak-banyakan keling. Buat apa, itu cuma simbol. Bahkan nggak
perlu tato pun, nggak perlu jadi apa pun, kamu nggak bakal nge-punk kalau
kamu nggak berani berhadapan dengan musuhmu yang sebenarnya, nggak
punya nyali. Aku pernah bilang kayak gitu di, di Malang. Ada kok videonya di
YouTube. Aku nggak nyindir sih. Maksudnya aku bilang gini sih karena banyak
yang nonton Bullhead waktu itu, ya nggak semua lah, aku bilang kayak gini,
sudah saatnya kita jadi punk yang sebenarnya, sudah saatnya kamu nunjukin
nyalimu sepadan sama mohawk-mu, tingginya mohawk-mu, nyalimu sepadan
dengan setingginya sepatu boots, kalau nggak buang aja sepatumu, potong aja
rambutmu, percuma, tunjukan kalian bernyali, bukan juga kamu nglempar
molotov ke Polrestabes, nggak juga, pintar dikit lah, harus ada alasannya. Ya
pokoknya, gimana ya bilangnya. Aku juga belajar sih di, di, di, di ForBALI,
belajar banyak seberapa sistematisnya gerakan dari ke bawah sampai kemudian
jadi aksi, sampai kemudian ada follow up-nya ke, ke mana ya, kalau ForBALI
kan ada divisi hukumnya, sampai ke sana, aku juga ikut ke Jakarta, ikut nganter
surat dan berkas segala macam. Aku belajar banyak, memang susah, makanya
aku bilang lagi ke teman-teman yang waktu itu masih, waktu itu masih, apa sih
pok, kamu kok mau-maunya ikut. Aku bilang, bro ini nggak segampang yang
kita, nggak segampang kamu teriak fuck you, nggak segampang kamu teriak
fuck government, nggak segampang kamu teriak di panggung fuck the police,
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ini lebih susah dari itu, tapi seru man. Serunya ya balik ke orang masing-masing
deh. Seberapa sih kamu punya benci sama ketidakadilan yang disebabkan oleh
pemerintah, seberapa sih. Ya sekarang kan kesempatan kamu buktiin. Bisa
dipilah kamu sekedar ngomong tok, kamu sekedar fashion tok, atau kamu
benar-benar pengen perjuangin apa yang kamu bilang. Akhirnya waktu itu
beberapa teman ada yang kesel karena merasa tersindir, terus terang mungkin
karena mereka, karena beberapa yang aku teman, beberapa temen yang aku ajak
ngomong, okelah anggap dia lebih dulu tanda kutip punk dari pada aku, ya
mungkin terasa tersindir, berarti maksudmu kamu lebih nge-punk dari pada aku,
kayak gitu lah. Ya karena kan balik ke isi kepala masing-masing. Kalau aku
bilang sih intinya cuma gitu aja. Buktiin aja seberapa kamu punya tanggung
jawab sama lirikmu, seberapa kamu punya tanggung jawab kamu mengakui
dirimu punk, punk lah, mau street punk atau apa terserah, mau punk rock atau
hardcore terserah, intinya ideologimu. Pertanggungjawabkan ideologimu. Itu
aja sih. Kalau nggak punya nyali ya udah lah. Percuma, malu-maluin malahan.
Karena aku suka masih ketawa kalau aku kayak gitu. Makanya banyak yang
nggak suka, aku dianggap terlalu gini, terlalu gini, terlalu sok ideologis segala
macam. Lho nggak, aku cuma nentang kamu aja. Kalau nggak punya, nggak
punya nyali ya udah mundur aja. Kalau punya nyali ya ayo bareng-bareng,
nggak menakutkan kok, kita sama-sama belajar. Kayak Gilang sering bilang, ini
kita sama-sama belajar kok. Iya aku juga nggak ngerti apa, aku cuma ngerti apa,
aku nggak ngerti, teknis kayak gini nggak ngerti. Dari kamu lah aku tahu, dari
Gendo lah aku tahu, dari teman-teman ForBALI aku kemudian tahu. Seru sih.
Hahaha. sindir-sindiran ada tuh. Waktu itu sindir-sindiran ada. Bikin status di
Facebook, teman-teman yang, tanda kutip seniornya. Apa namanya, dunia punk
di Bali sekarang semakin sepi karena semua mendadak jadi aktivis, kayak gitugitu lah. Aku masih ingat, tapi nggak mau mention orangnya. Ada kayak gitugitu. Aku nggak peduli. Mau ngomong sampai muntah-muntah kalau kamu
nggak punya nyali, percuma juga, ya kan. Aku ya cuma ketawa-ketawa aja,
bodoh amat, aku nggak peduli, aku tahunya maju aja. Disindir mendadak jadi
aktivis.
Aktivitas berdasarkan
Emang kalau di Bali Tolak Reklamasi sendiri sistem keanggotaannya
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gimana sih, Bli? Sistem keanggotaan, aku nggak begitu gini lho. aku tahunya
waktu itu, jadi kalau itu tim besar di Taman ’65, tahunya adalah, Gendo waktu
itu yang mimpin, mau membagi ForBALI itu jadi beberapa divisi. Karena yang
hadir waktu itu teman-teman seniman juga ikut dan keperluan gerakannya
adalah untuk mempopulerkan, ya jadi dia bagi-bagi. Dia kan tahu orangorangnya, oh Nyoman dia lebih ke seni, setahuku dia juga suka garap gigs.
Fungsinya adalah ini-ini-ini-ini, oke paham. Non-populer, anggap lah divisi
hukum dan segala macam, itu yang maju advokasi. Itu jadi kelompok, bukan
dikelompokkan apa gimana, sesuai fungsi lah. Soalnya karena, aku paham sih,
ya sama kayak aku tadi, konsep band Bullhead tadi biar nggak kayak bebek.
Konser, semua konser semua, yang ini nggak ada yang urus, yang hukum nggak
ada yang ngurus akhrinya. Dan itu wasting time. Gimana caranya, misal, dalam
satu hari hukumnya jalan, populernya jalan, ini jalan, ini jalan, dalam satu hari.
Jadi, jadi cepat. Tujuannya kita waktu itu, kan di awal mau mempopulerkan, ya
udah ini. Terus yang bagian teman-teman, apa sih itu namanya, yang bekerja di
koran ya, wartawan ya juga bantu. Kebetulan kan Candra wartawan waktu itu.
Iya, Candra Nosstress kan wartawan juga. Jadi gampang, jadi gampang, jadi
cepat masukin berita. Itu untuk ForBALI secara organisasi ya. Kalau selain
itu, dulu dan sekarang, gimana? Dulu, dulu sempat cuma berdua puluh.
Sempat cuma berdua puluh. Itu ngumpulinnya ya teman-teman dekat aja.
Teman-teman dekat, satu. Dan yang hadir waktu itu aja yang pertama kali
sebelum akan membentuk ForBALI aja. Dua puluh apa lima puluh ya, aku lupa.
Nah karena tim populer, bukan tim populer aja sih, teman-teman di divisi lain
juga ikut kerja juga. Cuma waktu itu dengan fungsinya tim populer, makin
banyak lah yang ikut. Entah massa cair, entah kemudian masuk dalam tim inti
lah, masuk divisi, segala macam, dipanggil jadi massa terlibat lah sekarang
segala macam karena kita juga. Karena fungsinya ya, bukan karena anggotanya
timnya. Fungsi tim populer bekerja, massa akhirnya makin nambah, makin
nambah, makin nambah, sampai sekarang ya gitu. Masih kok. Sebenarnya
secara nggak langsung, misalnya Jerinx ngepost, itu kerjanya tim populer juga.
Aku bikin artwork-nya, itu juga kerjanya tim populer juga. Masih jalan
sebenarnya. Cuma nggak semasif dulu, kalau dulu kan tantangannya adalah

kemampuan (448-453, 526-530).
Sejarah awal gerakan (463-466).
Keberhasilan aktivitas kelompok
kecil (468-473).
Intimidasi yang didapatkan
(482-486, 490-492, 493-495).
Usaha menyebarluaskan isu
(507-518, 520-524).
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benar-benar blank, yang kita sosialisasiin itu benar-benar nol, nggak tahu apaapa. Nah kan sekarang menjaga, lebih ke menjaga ritmenya, lebih terus biar
ada. Kayak gitu-gitu. Lebih enteng sih nggak juga ya. Ya ringan dikit lah. Dulu
tantangannya lebih keras, lebih, lebih ini. Belum lagi berhadap-hadapan dengan
TNI. Itu kan dulu pernah, konser mini keempat apa kelima, maunya di Twice
Bar. Kita udah bikin poster, udah bikin poster, udah acc venue, udah acc band.
Sore, Twice Bar didatangain aparat. Aku lupa itu polisi apa TNI, aku lupa,
ngelarang konser itu. Ya batal konsernya. Ancamannya adalah izinnya Twice
Bar. Ya mau nggak mau, kita nggak mau juga korbanin venue orang to, punya
teman kan. Ya kita mengalah. Bukan mengalah berarti nggak berani, nggak
juga. Ya kita mikir lah, walaupun Jerinx, gapapa udah maju aja, gitu. Tapi kan
Twice Bar juga punya manajemen, manajemen juga kasih masukan, kalau bisa
di-pending atau kalau nggak dipindah dulu, baru kita ketemu teman-teman,
minta masukan, cari venue lain. Sampai kayak gitu tekanannya. Polisi datang,
bubarin. Kita bikin yang di Gatsu itu, Lingkar Art namanya, sama juga daya
tekannya. Aparat ngebubarin lah, minta izin susah, ada ini, ada itu, udah biasa.
Cuma makin sekarang nggak ada lagi. Nggak begitu lah. Cuma paling cuma
nggak, nggak langsung face-to-face. Kalau dulu kan mungkin aparat langsung
datang. Sekarang paling nitip omongan ke panitia. Jadi kayak beberapa, SID
yang dia pakai lakban itu, fotonya pakai baju BTR itu. Itu kan didatangin sama
panitia bahwa nggak boleh, jangan ngomongin isu BTR di atas panggung. Kan
mereka pakai baju BTR, ya simbol aja jadinya. Kayak gitu lah, balik lagi ke
gimana teman-teman musisi atau teman-teman seniman caranya nyikapin halhal seperti itu. Kita nggak bisa nyalahin panitianya kan. Kita nggak mungkin
nyolot, apa sih lu nggak punya nyali banget, kayak gitu nggak bisa. Mereka
pasti punya pertimbangan kan. Lagian yang ngeluarin duit buat acaranya bukan
kita. Hehehe. Kita nggak bisa seenaknya juga. Balik ke pinter-pinternya kita
aja, kayak itu SID nggak boleh ngomongin ya udah kita lakban aja nggak usah
ngomong, orang udah ngerti. Jadi di awal dulu lebih ke pertemanan ya.
Terus sambil berjalan dan hari ini gimana? Jadi gini, kalau dari tim pop ya,
waktu itu ya, kan sosialisasi di awal, sebelum kita ngadain konser itu lebih kita
sosialisasiin dulu teman-teman band yang lain di luar empat tadi buat, awalnya
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sih pengennya biar kita bikin konser ya yang main band nggak melulu itu-itu
aja. Jadi kita bisa, apa namanya, ngajakin yang lain juga. Plus masing-masing
band kan punya fans masing-masing, itu kerjanya kayak otomatis. Ya anggap
lah, Bullhead punya massa ini yang datang kena sosialisasinya. Next, yang main
Lolot atau mungkin yang main kemudian, siapa, Djihard, fansnya beda sama
Bullhead, kena dia sosialisasi. Jadi kayak otomatis, makin nambah, makin
nambah, makin nambah, makin nambah, kayak gitu. Belum lagi band dari band,
per personelnya. Aku, misalnya, aku dari Karangasem pas pulang ke rumah,
ketemu teman, ngobrol soal itu. Misal, dari teman-teman yang di, band-nya dari
Denpasar, dia pulang ke rumah ya ngomong gitu juga. Nggak ada perintah.
Nggak ada, kamu harus kayak gitu. Jadi kita enak di tim pop itu, apa ya, kayak
flow gitu aja. Kita sebenernya nggak ada strategi yang, yang kita harus nyasar
ini, nggak ada juga sebenarnya, kita bebas. Hahaha. Nggak ada itung-itungan
sebenarnya, tapi ternyata bekerja dengan baik waktu itu. Setelah kemudian
evaluasi ya, setelah kemudian evaluasi baru ngeh, baru ngeh, oh iya ya kita
kayak begitu ya. Hahaha. Ternyata efektif. Satu, itu baru baru dari konser.
Terus dari teman-teman, kayak aku misalnya desain grafis, bikin art work-art
work. Kayak Bli, ini, Alit Ambara yang bikin poster ForBALI di awal, Tolak
Reklamasi di awal. Terus kayak Made Bayak, dia bisa keluar negeri bawa apa
namanya, bawa art work soal Tolak Reklamasi, BTR pas dia workshop di sana.
Belum lagi yang itu, yang bomber, yang terkenal itu, yang dia bikin di Yunani
apa di mana gitu ya, itu. Itu nggak ada yang minta. Itu atas inisiatif sendiri. Nah
jadi kayak kita nih, seniman ini kayak punya, kaya punya telepati. Hahaha. Kita
nggak perlu minta tolong.
Emang kalau dari Bali Tolak Reklamasi sendiri ada komitmen yang harus Tujuan kelompok (534).
ditepatin atau? Nggak. Sebenarnya intinya itu satu, biar ini batal aja.
Kalau Bli Nyoman punya komitmen nggak buat gerakan ini? Ya itu aja sih, Keberhasilan aktivitas kelompok
sama. Intinya biar ini batal. Itu aja sih, satu sebenarnya. Maksudnya komitmen kecil (543-548).
untuk gerakan ini, harus ngapain, harus melakukan ini, harus apa. Nggak
sih. Aku dari, dari awal gitu, orang kita pas evaluasi aja baru sadar kalau kita
punya kerja kayak gitu. Aku bukan tipe, ya karena berangkatnya dari seniman,
soalnya. Kita nggak biasa, soal sistematis kayak gitu nggak biasa, kita nggak
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ngerti. Kecuali kalau bikin gigs, ya ngertinya begitu aja, paling bikin jam segini,
jam segini begini, begitu aja. Sistematis teknis kan jadinya. Terus kalau
sistematis kerja, kita nggak ngerti, justru. Tapi ternyata secara nggak sengaja,
secara nggak langsung, kita ternyata jalanin yang seperti teman-teman yang lain
pengen. Dan itu bekerja dengan baik, waktu itu. Aku bahkan nggak paham
sosialisasinya, aku tahunya, pahamnya waktu itu bikin konser biar yang lain
tahu gerakan BTR itu kayak gini. Kita nggak ngitung, oh nanti efeknya dari
personilnya masing-masing ke rumahnya, nanti fans-nya segini, nggak ngitung.
Sama sekali nggak tahu, malah, nggak ngeh gitu maksudnya. Mengalir aja,
terus akhirnya ya sampai sekarang kayak begini.
Terus teman-teman yang ikut dalam Bali Tolak Reklamasi ini siapa aja
sih, Bli? Siapa aja yang ikut, dari kelompok apa, gitu? Banyak. Seniman,
tim pop jelas seniman. Aku bilang seniman ya itu bisa secara umum, kalau
secara khususnya kayak bisa pelukis, Made Bayak, dia juga musisi. Terus
penari ada beberapa, teman-teman kayak koreografer tari kayak gitu, ada.
Intinya secara umum seniman lah kita bilangnya. Cuma pecahannya banyak,
ada desain grafis. Nah, Bali soalnya, kamu bakal sering ketemu musisi iya,
desain grafis iya, bisa ini iya, bisa itu iya. Jadi kayak kebanyakan seniman di
sini itu multi-talent. Disuruh nari ya bisa, disuruh gamel ya bisa, disuruh main
musik ya bisa juga, disuruh gambar ya bisa juga, kayak gitu, nulis lagu ya bisa
juga.
Kalau di divisi populer kan teman-teman yang terlibat lebih ke seniman,
nah kalau dalam gerakan teman-teman yang terlibat itu siapa aja dan dari
kelompok mana mereka? Banyak sih. Ada dari komunitas. Kalau komunitas,
ada kayak kumpulan band tapi nyebutnya Punk Reformasi gitu. Itu baru muncul
sih, nggak baru muncul, maksudnya nggak muncul dari awal tapi udah lumayan
lama juga di BTR, secara nggak langsung. Terus kayak, apa lagi ya. LSM ada,
LSM paling Ajik yang punya ini, yang punya Taman Baca itu, Mitra Bali Fair
Trade, itu dari awal malahan. PPMI dulu ikutan, sekarang nggak tahu masih ada
apa nggak. PPMI itu pers mahasiswa, kan di mana-mana ada itu, nah ini yang
Balinya. Balinya apa Denpasarnya ya. Kalau yang di awal-awal teman-teman
mahasiswa, cuma kan beberapa sekarang udah lulus, ada yang kerja juga. Aku

Latar belakang seniman yang
mendukung gerakan (553-556).

Latar belakang anggota (564565, 567-570).
Kebanggaan Bali memengaruhi
kelompok (580-583, 584-586,
588-590).
Perubahan keterbukaan dalam
hubungan (592-602).
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nggak tahu, apa PPMI ini masih jalan. Tapi regenerasinya aku tahu beberapa
ikut. Kan di awal pas membentuk ForBALI ini ada PPMI, bukan bubar, terus
regenerasi, masih ikut juga di ForBALI, nggak tahu sampai berapa generasi itu.
Sekarang apa nggak tahu gimana. Itu kan latar belakangnya beda-beda ya,
Bli. Ada yang band, ada yang pengusaha, ada yang mahasiswa. Gimana
akhirnya mereka bisa bersatu dalam gerakan, dalam satu gerakan
bersama? Kalau dari pandanganku, dari segi sosial budayanya sih, kayak yang
aku bilang tadi. Kalau orang bilang kayak pride-nya, pride-nya jadi orang Bali.
Malu kalau, anggap lah kayak gini, kasarnya nggak mau dijajah, nggak mau
punyanya, orang Bali itu nggak mau punyanya dia diambil orang lain. Kasarnya
begitu, kasarnya begitu. Walaupun kemudian, iyalah, pengusahanya bukan pure
orang Bali, musisinya nggak pure orang Bali, tapi mereka udah lama tinggal di
Bali, udah nge-bound sama Bali. Jadi kayak seolah-olah, siapa orang itu mau
seenaknya ambil dari Bali, gitu lho. Walaupun dia bukan orang Hindu
sekalipun, nggak ada latar yang sama agamanya, nyambung sama budayanya,
udah cinta. Dasarnya cinta. Dasarnya udah cinta sama Bali jadi kayak gitu itu,
kok kayaknya orang ini picik ya. Ya gitu, dasarnya cinta deh. Disatukan oleh
cinta, walaupun kemudian penerapannya beda-beda. Oke. Kalau hubungan Bli
Nyoman dengan teman-teman yang latar belakangnya beda-beda itu
gimana? Kalau dari dulu-dulu lingkupnya kalau nggak sesama desainer
clothing, kalau nggak sesama musisi. Mentok begitu aja, lingkungannya ya
gitu-gitu aja. Begitu masuk ForBALI, lebih kayak open relationship. Hahaha.
Secara langsung-nggak langsung aku harus open relationship malah. Karena
kan urusanku, kalau balik fungsi kerja di divisi, aku memang harus open. Aku
harus berhubungan dengan wartawan, aku harus berhubungan dengan ini, harus
berhubungan dengan orang yang nggak biasa, yang awal nggak ada dalam
lingkungan lingkupku, lingkaranku. Mau nggak mau, harus. Nah dari situ, aku
akhirnya ya kebuka jadinya. Aku jadi kenal sastra, aku jadi kenal ini, kenal itu,
kenal yang nggak biasa urusan-berusan sama aku. Tadinya nggak kenal terus
jadi temanan. Bahkan yang jauh-jauh kayak misalnya, anggaplah yang dari,
jauh-jauh dari Bangli yang suka ikut di aksi. Dia latar belakangnya ya sebagai
masyarakat biasa aja, tapi ikutan nolak, terus kenal. Jauh-jauh itu lho, sampai
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keluar juga ada kenalan. Ya jadi gitu-gitu. Jadi kayak, kayak semakin banyak
teman deh jadinya. Secara nggak langsung jadi banyak teman. Nggak nyadar
juga, cuma ya itu deh, flow aja, ngalir aja jadi dapat. Flow aja terus jadinya kita
kerjanya dapat, hasil kerjanya dapat. Sampai sekarang masih jalan walaupun
nggak seperti dulu karena, ya itu dia, udah banyak orang yang tahu kan. Apalagi
dibantu dengan Instagram, Twitter, social media, segala macam. Ya jadi lebih
dapet lah.
Kalau Bli Nyoman sendiri, gimana cari membagi atau membedakan peran
antara di Bali Tolak Reklamasi dengan pekerjaan, keluarga, lingkungan
rumah, atau apapun itu? Aku nggak gini ya, kayak dulu misalnya anggap
kerjaku paling sibuk pas jadi manajer toko. Aku nggak pernah ngolah sih,
nggak pernah milah tapi kok ya ada aja waktu. Jadi nggak pernah ada masalah.
Aku nggak pernah milah, oh sekarang waktunya meeting, nggak gitu. Itu ada
aja, pas banget, misal aku berurusan sama ForBALI, nggak ada urusan dari
kantor yang aku nyelip waktu dari kantor itu ada. Pas aku urusan kantor ya itu
jalan. Nggak tahu ya, aku nggak pernah, nggak mengkondisikan banget, oh
entar jam dua aku harus ada gini, aku harus planning kayak gini, nggak gitu.
Aku paling, karena aku kerja dari jam 10.00 sampai jam 17.00, misalnya gitu
ya. Kadang-kadang nih, pok, aku ada perlu kamu buat artwork buat aksi, oke.
Aku okein aja dulu. Aku merasa, oke aku nggak bisa tinggal DM illustrator
yang lain, aku perlu ilustrasi gini-gini-gini-gini. Nanti tiba-tiba email datang.
Sambil jalan, aku ya sambil kerja juga, terus kirim ke Gilang. Aku lebih ke
jalanin aja bareng-bareng semua. Aku nggak merasa ada yang dirugikan kok,
soalnya. Aku terlalu fokus di kantor kerjaan, aku nggak melihat gerakan
dirugikan. Aku fokus banget sama gerakan, aku merasa kerjaanku juga nggak
dirugikan. Kebetulan owner juga support aku untuk gerakan. Jadi enak aja. Jadi
kayak bikin, spontanitas menutup toko setiap aksi. Karyawan aku suruh, aku
minta untuk ikutan aksi turun ke jalan. Langsung lembur lho waktu itu, lembur
lho mereka. Staf ada lima, asistenku satu, sama aku jadi tujuh. Itu aksi turun ke
jalan semua, tutup toko, pulang aksi masih pakai baju lengkap langsung kerja.
Aku yang nggak mau pulang. Aku mikirnya gini, aku udah nyuruh, terus aku
enak-enakan, walaupun aku manajer. Aku nggak mau pulang, aku harus di sini.

Usaha pribadi untuk gerakan
(614-615, 630-632, 646-648).
Membagi waktu untuk
kelompok (615-620, 626-630,
641-644).
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Aku harus ngikutin, aku harus bareng-bareng ngerasain capeknya mereka juga.
Walau ternyata aku capek sendiri. Hahaha. Gila 24/7 kerjaannya tuh. Yang
paling ngenes kan, nonton bioskop baru setengah jalan harus balik ke toko
karena ada apa, kadang-kadang kayak gitu, padahal belum selesai filmnya. Itu
justru nggak masalah. Jadi kalau udah hubungannya sama BTR entah kenapa
kok ada jalan yang bisa itu bikin kayak enak lho, nyambung. Urusan BTR aku
campur, aku antara sengaja-nggak sengaja nyampurin masalah ke kerja juga,
kayak kemarin aku bikin artwork Puputan, aku bikin siluet orang memegang
keris. Orang di Rumble udah tahu, oh Nyoman pasti baru ngerjain buat BTR.
Terus kayak misalnya aku masang bendera di sini, eh apa namanya, banner
besar gitu, aku dibilang gila. Waktu itu kan lagi panas-panasnya sama LB, aku
dibilang gila, manajer gila nyari masalah. Tapi nggak ada yang datangin kok,
santai-santai aja.
Oke. Enam tahun berjalan ya, Bli, ada nggak sih pikiran atau perilaku
baru yang Bli Nyoman punya setelah mengikuti gerakan ini yang yang
sebelumnya tidak pernah dilakukan dan tidak pernah dipikirkan? Kalau
aku mungkin banyak belajar. Banyak hal, kayak yang aku bilang tadi
sebelumnya. Yang tadinya aku tahunya jrang-jreng-jrang-jreng nyanyi dari
panggung ke panggung aku sekarang tahu ngerti kayak tadi aku bilang lho,
kesempatan mempertanggungjawabkan yang aku nyanyiin. Terus kerjanya
bikin gerakan itu kayak begini, awalnya itu harus begini, bikin sosialisasi, ada
begini, ada begitu, ada ini, ada itu sampai jadi aksi. Aku lupa itu aku baca buku
apa. Nah banyak baca aku jadinya juga. Dulu kan banyak baca juga tapi kan
lebih ke, karena aku nulis lagu, aku paling bacanya juga paling ya novel, paling
bacanya yang ada hubungan sama musik. Nonton pun paling sejarah musik,
kayak gitu-gitu. Sekarang agak meluas dikit, lebih meluas. Jadi aku lebih, dulu
sama juga aku suka juga nonton Discovery sama Animal Planet gitu-gitu,
sekarang lebih ke baca lebih, nyari bacaan, misal soal bakau lah gitu, itu
bukunya apa sih. Biar tahu aja, maksudnya. Biar besok-besok kalau diajak
ngobrol bisa nyaut. Kayak gitu. Ternyata Indonesia punya kekayaan segala
macamnya. Kita tuh diiriin sama orang luar kayak ini, tapi digeblekin juga sama
orang luar karena kita terlalu mata duitan. Terus perbedaan-perbedaan itu

Terlibat sebagai ruang
pertanggungjawaban punk (654656).
Terlibat sebagai ruang belajar
(657-666, 691-699, 702-705,
707-711, 716-719).
Perbedaan kelompok dengan
gerakan lain (675-676, 685-689).
Perubahan keterbukaan dalam
hubungan (705-707).
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kenapa sih bisa terjadi karena ikut gerakan? Kayak lebih banyak
membaca, lebih banyak belajar, terus juga lebih kritis, kenapa itu bisa
terjadi karena ikut gerakan? Kalau lebih kritis, nggak. Kritis aku udah lebih
lama, cuma bentukannya kalau sekarang. Gini, kritisnya sekarang sama yang
sebelumnya dulu, kayak aku bilang sebelumnya. Sebelum aku di ForBALI, aku
udah punya gerakan tertentu, kayak animal welfare lah, beach clean-up lah, atau
sosial yang kayak macam bantu-bantu kayak gitu. Cuma ini agak, kalau dalam
tanda petik, lebih nohok. Kritis iya, sama kritisnya, tetap kritisnya, cuma lebih
nohok. Kalau waktu aku berurusan, eh bikin acara amal, anggap lah bikin acara
charity nggak sampai bakalan mukul banget aparat atau tentara. Kritiknya
paling cuma sekedar, ayo dong pemerintah, ini lho ada muridnya yang nggak
mampu. Kita jadi sekedar, bukan sekedar, kita jadi semacam follow-up aja gitu.
Nggak sampai bikin demo atau segala macam, nggak. Kalau sama animal
welfare, oke ada gesekannya sedikit sama Dinas Peternakan. Tapi nggak
sehebat dengan ForBALI. Misalnya beach clean-up, nggak begitu, bukan itu
nggak berpengaruh ya gerakannya. Apapun gerakannya yang selama ini aku
lakuin, aku percaya itu berpengaruh, ada pengaruh. Cuma kalau bilang kritisnya
lebih nohok, ya ini. Yang sebelum-sebelumnya kritisnya tetap, ya kritis juga,
cuma nggak langsung berhadapan langsung dengan pemerintah, kita nggak
berhadapan langsung face-to-face dengan aparat, ya kayak gitu. Terus uji
nyalinya nggak begitu. Hahaha. ini lebih menguji nyali. Katakanlah
perubahan banyak belajar dan banyak baca karena itu, nah itu kenapa
bisa terjadi? Mau nggak mau. Jadi kan gini, misal kayak gini, gerakan ada
ngomongin soal perpres, Perpres No. 45/Th. 2012, mau nggak mau aku harus
tahu isinya dong. Jadi gini, konsepnya kan yang aku paham sebelumnya kan
kayak yang aku bilang tadi, aku menulis lagi, aku banyak membuat kebencian
sama pemerintah, ya aku harus belajar soal mereka, pemerintah itu apa sih,
pemerintah itu bagaimana sih, situasi, isunya itu apa aja sih, dan segala macam.
Nah sekarang kan begitu di ForBALI ada ngomongin soal perpres lah, ada
ngobrol soal itu. Walau pun aku, terus terang, aku orangnya pikunan, aku
gampang lupa, tapi at least aku pernah baca. Ya aku ketantang aja. Aku nggak
mau ngomong, batalkan blablablabla, apa itu Perpres No. 45, hahaha, aku nggak

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
198

701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.

mau kayak gitu. Aku bacalah Perpres No. 45. Oh iya masalahnya begini-beginibegini, dijelasin juga sama Gendo, yang nggak masuk, yang nggak sinkron itu
di bagian ini Pok, yang nggak sinkron itu ini, kalau dari SK itu yang ini yang
nggak sinkron blablablabla segala macam. Jadinya aku tahu. Nggak cuma soal
baca aja sih. Jadi banyak teman juga tadi itu. Temannya kan makin banyak,
lebih, temannya aku sekarang banyak tipenya sekarang. Nggak cuma musisi,
nggak cuma seniman. Ada dapat teman sekarang pengacara lah. Bisa tukar
pikiran. Bahkan bisa, bisa nggak soal BTR aja. Kayak kemarin aku ketemu
teman pengacara yang ikutan juga di ForBALI, aku ngomongin soal animal
welfare, undang-undangnya gimana sih, kok nggak bisa jalan kenapa. Nah
kayak gitu-gitu lho. Dulu aku nggak pernah ngomongin itu. Nggak pernah
sejauh itu. Yang aku tahu, aku action kayak nolongin anjing terlantar, bawa ke
klinik, kasih makan. Sekarang lebih serius lagi. Ada nggak sih Indonesia, ada
nggak sih undang-undangnya yang mengatur tentang animal welfare, ada, apa
undang-undangnya, ini-ini-ini, kenapa nggak bisa jalan, nah kayak gitu.
Enaknya gitu. Kritisnya tetap, dulu action, lebih ke action aja, sekarang lebih
ke, apa bilangnya ya, ke kajian. Tapi nggak sekadar kajian doang, aksinya tetap
jalan. Justru lebih, itu, itu, itu nopang aksinya. Maksudnya begitu kamu tahu
lebih jauh, kamu bisa melangkah jalan lebih jauh juga. Paham kan maksudnya?
Begitu kamu kurang, kurang begitu paham action-nya kamu limited, ada
limitnya segitu aja. Begitu kamu tahu lebih banyak, pasti maju dikit, maju dikit,
kayak gitu-gitu.
Terus menurut Bli Nyoman, mengapa orang-orang yang menolak
reklamasi ini jadi kelompok besar? Maksudnya nggak terus bergerak
sendiri-sendiri, desa adat sendiri, gitu. Soal solidnya ya? Itu aku nggak bisa
jelasin itu. Hehehe. Ada, ada, ada caranya juga. Ada cara kerjanya juga. Itu kan
divisi, mobilisasi massa kan ada divisinya. Ada kerja-kerja dari teman-teman di
divisi mobilisiasi massa. Di luar itu, ya ditopang juga sama teman-teman
populer. Nah gini ceritanya, jadi kayak kita ngasih wadah, kita ngasih, kita
bikin konser untuk ngumpulin orang dulu deh. Mau tahu, mau enggak,
kumpulin orang dulu lah, fans-nya masing-masing dulu deh. Nah terus
mobilisasi massa masuk. Kasih sosialisasi pelan-pelan, gitu. Intinya kayak

Aktivitas berdasarkan
kemampuan (726-728).
Usaha menyebarluaskan isu
(729-732).
Kebersatuan untuk
mengakumulasi kekuatan (737745).
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begitu. Kurang lebih kayak begitu. Maksudku kenapa harus jadi satu, satu
besar tapi tidak gerak sporadis, kecil-kecil gitu. Tiba-tiba, eh bukan tiba-tiba.
Apa ya. Percaya kali ya. Rasa percaya mungkin. Tapi apa sih pentingnya jadi
satu kelompok besar? Lho kalau kamu sporadis, ya sama kayak aku tadi. Apa
namanya ya. Tujuannya mungkin sama tapi kurang, mau hantam. Kayak
misalnya kamu mau hantam, mukulnya biar keras banget, tapi nggak ngumpul,
kayak gimana? Ya kayak gini deh, kayak sapu lidi deh. Cuma satu aja, mana
lebih sakit sama sekalian semuanya? Gitu lho. Hantamnya sama, apa namanya,
momentumnya mungkin sama, tapi nggak terlalu sakit, jadinya musuh kita
nggak terlalu sakit kalau sporadis. Kalau pengen musuh kita tewas apa nggak,
sori ya pakai kata yang kayak gini. Kamu pengen musuh kita kayak gimana.
Cuma dicubit doang apa dipukul. Kalau mau dipukul, ayo bareng-bareng. Kalau
cuma mau dicubit ya udah sendiri-sendiri. Tapi ya nggak tumbang itu musuh.
Dia ya cuma, aduh, gitu doang. Nggak kepental. Nah gitu modelnya. Anggaplah
itu. Hahaha.
Terus mungkin aku tanya pendapat Bli Nyoman tentang orang-orang ini
ya, Bli. Untuk pertama mungkin, gimana pandangan Bli Nyoman untuk
orang-orang yang menolak reklamasi tapi nggak mau terlibat dalam
gerakan? Kayak tadi teman-temanku yang di Yogya aku ceritain. Ya udah
sih, bor. Itu lebih ke pilihan. Apa lagi kalau dia bukan, bukan, maksudnya, tidak
lahir di Bali mungkin, tidak punya bound dengan Bali. Kayak yang aku bilang
tadi, ada beberapa teman yang bukan asli Bali tapi dia punya ikatan khusus
dengan Bali, punya cinta dengan Bali. Mungkin temannya, temannya kamu
belum ketemu bound itu. Itu masalah waktu aja sih, sama masalah rasa. Kalau
begitu, ya anggap aja dasarnya itu aja sih. Kita kalau punya bound, punya
perasaan, punya rasa keterikatan dengan Bali, otomatis deh, nggak disuruh, bro
besok aksi, ayo. Biar pun dia nggak lahir di Bali. Coba kalau, tiba-tiba kamu,
temanmu dari Jakarta, eh besok aksi ikutan yuk, pasti mikir. Buktiin deh.
Temanmu yang sama sekali, yang baru tahu setengah-setengah, kamu bisa lihat
kan yang baru setengah-setengah, kamu ajak deh. Dia pasti lebih mikir
dibanding, ketimbang orang yang sudah tahu Bali, sudah kenal Bali, sudah
hidup dari Bali. Maksudnya dia kerja di Bali segala macam, dapat duit dari Bali.

Kebanggaan Bali memengaruhi
kelompok (754-756, 757-759,
762-766, 780-785).
Mempertanyakan motif dan latar
belakang pro-reklamasi (770773).
Intimidasi yang didapatkan
(776-778).
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Dia kayak punya utang. Eh aku udah hidup di sini, aku udah makan duit orang
di sini, aku udah makan duit di Bali, masak aku diam aja lihat kayak gitu. Oke.
Terus pendapat Bli Nyoman untuk orang-orang yang, dulu sempat banyak
ya, sempat ada beberapa gerakan yang mendukung reklamasi, kalau
pendapat Bli Nyoman untuk orang-orang seperti itu bagaimana? Aku
nggak tahu pasti, dasar mereka pro-reklamasi apa. Walaupun bisik-bisikannya
ada. Maksudnya isu-isunya bilang mereka dibayar, ada urusan ekonomi, ada
urusan dijanjikan ini-itu, segala macam, intinya tentang duit. Mungkin ada,
indikasi ke sana ada. Aku nggak tahu pasti. Cuma ya buktinya gini aja, terjawab
sama waktu deh. Sekarang udah nggak ada lagi. Kalau udah tujuannya, kayak
begitu, duit segala macam, ya dia mati sendiri. Sekarang hampir, ya nggak ada
pro-reklamasi. Bukan maksudnya secara ya bikin ormas, bikin grup segala
macam, coba nyodok-nyodok kita, sampai bikin fan-page yang mirip dengan
kita, sampai bikin nama mirip sama kita. Nggak ada, makin ke sini, makin
hilang. Mereka makin, mungkin ya, mungkin mereka mungkin, karena setahuku
mereka isinya orang-orang Bali juga. Mungkin, makin ke sini mereka makin
malu, makin merasa malu karena, dan makin sadar, damn aku cuma dibayar
sekian kok aku mau ya ngelakuin kayak gitu. Apa lagi kalau orang Bali asli
percaya sama karma, mereka pasti mikir dua kali, damn aku giniin saudaraku
orang Bali juga, besok aku mati siapa yang bantu, besok anakku entar gede
diapa-apain lagi gara-gara aku. Itu kan, pikiran awam orang Bali tentang karma.
Ngeri, ngeri lah. Dan makin ke sini, mungkin, mungkin mereka makin sadar
atau bisa jadi mereka makin paham kalau ini gerakannya terlalu besar untuk
dilawan lagi. Kalah massa deh. Kalau duit sih kayaknya nggak kalah, kita yang
kalah duit. Hahaha. Duit udah habis itu. Buat aksi aja berapa juta. Gila. Itu
secara, itu individu banget lho, dari duit jualan t-shirt doang. Makanya kalau
ada yang bilang, kamu dibayar berapa sih Pok, aku yang masih hidup dari awal
meeting besar, awal ngebentuk ForBALI sampai sekarang, aku yang ada keluar
duit. Nggak ada, aku dapat duit sedikit pun nggak ada.
Emang kalau cara pengumpulan logistik ForBALI gimana sih, Bli?
Maksudnya misalnya ada dana, spanduk, baliho, bendera. Itu kayaknya
lebih tepatnya tanya ke Gilang sih sebenarnya. Cuma kalau setahuku adalah

Pengumpulan dana dalam
kelompok (797-799).
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penggalangan dananya lewat t-shirt ForBALI aja. Selain itu, justru di awal-awal
itu. Itu kalau nggak salah modalnya berapa ribu waktu itu, pelan-pelan,
patungan teman-teman. Terus paling kalau donasi, nggak. Dulu nggak main
donasi. Kita nggak pakai open donation, kita nggak pakai. Kita malah jualan itu
aja. Terus sama lelang, sempat ada Pasar Mini dulu kita bikin. Ada temanteman seniman, ini aku punya lukisan lama nggak laku, lelang. Aku punya gitar,
dari pada di rumah, lelang aja. Ada macam-macam. Ada albumku. Ada kayak,
sori bukan maksud apa, kayak Bullhead misalnya yang album terakhir kita jual
100% bahasanya untuk Walhi, keuntungannya padahal ya buat BTR juga. Terus
band banyak yang dari awal sampai sekarang, sekelas SID main nggak dibayar,
enam puluh juta lho itu duitnya, mereka cuma duitnya doang itu, belum hotel,
belum apa. Nggak dibayar. Kita dulu main pernah ada band bentukan biar irit.
Jadi kita namain band-nya Eco Defender, personilnya ada Gembull Navicula,
Jerinx SID, aku Bullhead, Adi The Hydrant, sama Made Mawut. Kita bikin
band namanya Eco Defender. Jadi ya kita mainin lagu-lagu perjuangan gitu aja.
Jadi supaya ngirit. Daripada datangin SID atau daripada datangin per band-band
itu, Navicula segala macam, ya udah gabung aja jadi satu band tanpa
manajemen. Jadi nggak ada ongkos-ongkosan, bayar ini, bayar itu. Paling
dibantu soal, ya kita nggak punya duit juga, dibantu ya ayo, nggak ya gapapa.
Tidurnya ya di mess aja, nggak ada hotel. Teman kebetulan ada banyak di sana,
di Jakarta. Enak-enak aja, seru-seru aja.
Terus ini mungkin balik lagi ke dua kelompok lain tadi, ya Bli. Kelompok
yang menolak reklamasi tapi tidak ikut aksi dan tidak pernah terlibat
dalam gerakan sama mereka yang mendukung reklamasi. Kalau
pengalaman Bli Nyoman sendiri dengan dua kelompok itu pernah nggak
sih, Bli? Boleh minta contohnya, bisa tolong diceritain? Pernah. Band sih
kalau yang, aku menolak tapi aku punya caraku sendiri. Dengan cara berdoa
mungkin, aku nggak tahu. Hahaha. Ya, ada itu beberapa teman-teman musisi,
band. Jadi kayak, apa namanya, mereka belum, menolak untuk memahami dulu
apa isunya sudah nge-judge, oh ini terlalu politik, terlalu politis isunya, jadi aku
sebatas ini aja. Padahal kita udah open, lho ini nggak ada urusannya sama
politik walau terlibat sampai ranah politik. Iya jelaslah, namanya juga urusan ke

Penggalangan dana (801-803).
Usaha pribadi untuk gotong
royong kelompok (803-805,
808-812).

Mendiamkan orang yang tidak
bersikap (836-838).
Usaha menyebarluaskan isu
(838-840, 842-850).
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pemerintahan. Tapi ini gerakannya nggak ada politik sama sekali. Ya balik lagi
ini pilihan mereka sih, cuma agak lucu juga, menolak tapi dengan caraku
sendiri. Agak lucu juga, oke caramu apa, kalau caranya juga cuma berdoa,
semua orang juga berdoa. Aku nggak usah pulang ke rumah, di sini aku juga
bisa berdoa. Kalau itu bisa beres dengan berdoa, aku berdoa deh sekarang, dari
tahun pertama sampai sekarang. Kalau perlu aku di Besakih dari tahun pertama
sampai sekarang. Tapi kan nggak bisa juga itu. Terus apa yang dilakukan Bli
Nyoman sama orang-orang kayak gitu? Aku kan bisa lihat orangnya. Jadi
ada yang tipikal orangnya memang kekeh, ya hehehe-in gitu aja. Malas ajak
ngomong. Tapi kalau ada yang aku bisa anggap ini bisa untuk diajak tukar
pikiran lagi, ya aku ajak ngomong pelan-pelan. Bahasaku paling gitu aja kalau
di awal. Halah, bro, masa lu nggak malu sih koar-koar fuck government, fuck
police, ini ada kesempatan baik, kapan lagi ada kesempatan baik. Paling kayak
gitu aja, bahasaku ya kayak gitu aja. Terus misalnya, aku jarang kalau nggak
lawan, lawan bicara nggak nanya secara spesifik, apa itu reklamasi Pok, kalau
nggak nanya itu aku nggak bakal jelasin. Kalau masih nanya soal urusannya
sama tanda kutip ideologi punk atau secara genre secara musik, ya aku
jawabnya seperti tadi itu. Aku tonjolin soal ideologi aja. Aku nggak mau malu,
aku nggak mau dicap tanda kutip punk-punk-an, walaupun aku kemudian aku
sadar itu cuma ideologi aja. Musiknya, ya musiknya ya kebetulan aja di bawah
ideologi punk, mau itu punk-rock, punk apa. Cuma ya aku balik ke situ aja.
Langsung aja, biar nggak rugi, kamu udah keren-keren, hahaha, udah pake baju
Bad Religion tapi nggak ngerti artinya. Hahaha. Intinya, ngapain sih kamu
ngejalanin hal yang nggak kamu pahamin. Gitu aja.
Terus, gimana sih makna gerakan Bali Tolak Reklamasi ini buat hidup Bli
Nyoman? Penuh warna-warni. Asik sih, asik-asik. Ini kan warna baru
sebenarnya, kayak sebelumnya aku bilang kalau aku skala besar pernah bikin
campaign, kampanye sosial lingkungan hidup, ya soal kampanye sosial
lingkungan hidup pernah, udah pernah ngejalanin juga. Cuma ini gregetnya
lebih dapat. Jadi asik, lebih asik dari yang sebelumnya selama ini aku buat.
Bukan maksud terus merendahkan gerakan yang lain, nggak juga. Karena aku
ya ngejalanin hal itu sendiri kan. Aku ngejalanin juga soal beach clean-up, aku

Perbandingan dengan gerakan
sosial lain (855-858, 863-865,
877-880).
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ngejalanin juga animal welfare, aku ngejalanin juga soal sampah plastik.
Dengan di luar, apa, nggak dengan, apa, nggak maksud ngerendahin gerakan
yang lagi itu, tapi memang aku bilang gregetnya lebih dapat yang ini. Lebih
seru deh, aku bilang. Iya lebih seru. Temannya bisa, terus bisa dapat teman
lebih banyak. Bukan berarti yang itu nggak dapat, sama aja. Cuma, apa ya, di
animal welfare, teman dapat ada, teman ada cuma nggak seasik di sini. Beach
clean-up, itu kan lebih banyak massa cairnya. Karena kan kesadarannya lebih
global dapatnya. Kalau soal sampah plastik, itu malah mengkhusus, jadi malah
orang-orang tertentu aja yang ikutan, urusannya kan sama Eco-Bali biasanya,
sama Eco-Bali. Itu kan malah lebih mengkhusus kan. Nggak, nggak, nggak
segampang orang bisa paham cara pengolahannya terus segala macam dan
ikhlas bikin workshop dan segala macam. Lebih banyak seriusnya kalau di
sana. Hahaha. Iya deh, kayaknya jarang bercanda deh aku kalau di itu. Kalau di
beach clean-up masih enak. Di animal welfare lebih banyak dramatisnya di
sana. Hahaha. Iya, soalnya kan bisa ketemu anjing hidup hidungnya nggak ada,
mata nggak ada, kaki hilang. Itu lebih banyak sedih. Lebih banyak dramatisnya
di sana. Semua punya nilai masing-masing. Tapi kalau ditimbang sama BTR,
dia masuk semuanya, dramatisnya kena, apa namanya, seriusnya ada, horehorenya ada, serunya ada. Kalau balik ke aku pribadi ya tadi lagi, aku senang
banget dapat kesempatan untuk lebih mempertanggungjawabkan idealismeku.
Itu aja sih.
Sejarah Puputan memengaruhi
Oke, Bli Nyoman. Terus lalu aku beberapa kali pernah baca ternyata di
kelompok (888-892, 894-897).
Bali ini punya sejarah panjang mengenai intervensi dari luar Bali dan
resistensi orang-orang di dalam Bali sendiri. Kayak misalnya masuknya
Belanda yang dilawan dengan Perang Puputan, terus investasi gede-gedean
pasca ’65 dan pasca reformasi, dan juga Bom Bali. Bli Nyoman melihat,
bagaimana sih pengaruh sejarah itu terhadap gerakan Bali Tolak
Reklamasi? Dari puputannya malah sih. Dari zaman puputan itu sampai
sekarang kebawa tetep, kebawa. Tapi mungkin nggak sama, karena kemakan
globalisasi juga, nggak semua mungkin. Itu masih ada. Anggaplah aku tadi
bilang, apa ya, puputan itu ada kan karena Bali kerasa, cintanya manusia ke
Bali. Mau dibilang lebih luas di Indonesia, okelah. Kita ngomongin Bali, di Bali
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walau mungkin kemudian jadinya rasa kedaerahan, ada negatifnya juga,
mungkin. Tapi nilai bagus, yang bagusnya kemudian ya kayak sekarang.
Terbukti lagi hal puputan yang waktu itu, waktu itu bedanya mungkin angkat
senjata segala macam, ini sama juga cuma mungkin versinya bukan senjata
langsung atau apa. Tapi at least bergerak untuk Bali. Aku nggak maksud, nggak
maksud memperbandingkan tapi pride-nya Bali, karena aku orang Bali. Pridenya Bali itu berbeda dengan yang lain, dengan yang lain pride-nya, rasa pridenya. Balinese Pride.
Oke. Kalau tujuan akhir dari Bali Tolak Reklamasi sendiri apa sih, Bli?
Batal. Hahaha. Batal aja. Nggak jadi aja. Balik ke konservasi. Balikin aja itu ke
sediakala, ke awal, jadi kawasan konservasi, jadi baik-baik aja. Nggak baik-baik
aja sih, sedikit baik-baik aja. Karena kan di luar isu itu banyak. Hahaha. apa lagi
di pariwisata itu banyak isu ekspoitasi pantai, bibir pantai. Canggu sekarang
juga gitu. Kayak Trump yang bikin hotel, segala macam. Cuma kan kita, nah
kan banyak bilang, itu ForBALI kok urusan bandara yang di Singaraja, kenapa
nggak ikutan nolak. Lho kita bukan dewa, kita bukan tuhan. Kita tangan cuma
segini aja, tangan cuma dua, kaki juga dua. Kalau kamu punya waktu untuk
minta kita ngerespon itu, kenapa nggak kamu yang bangun gerakan. Kita,
teman-teman bangun gerakan ForBALI nggak gampang lho. Nggak gampang,
itu susahnya minta ampun. Kalau kamu punya inisiatif untuk kayak gitu, ya
kamu bangunlah, bangun gerakan. Ya kadang jawaban seperti itu pun kemudian
di, di, di, dibalik dengan, ah sok aktivis kalian. Padahal kita ngasih jalan, udah
ngasih jalan, udah ngasih jalan. Ini, bukan, bukan maksud sombong, anggaplah
gini, ini ForBALI ini role-model. Kamu punya waktu, kamu punya niat, ikutin
aja tiru. Kamu ganti namanya kek, kamu apain kek, terserah. At least kamu
bergerak, bukan nyuruh. Ini kan kita bukan, bukan apa ya, karena itu kan
banyak kayak isu ini di Bali, isu itu di Bali, kenapa ForBALI diam aja. Dari
singkatannya udah nggak nyambung. Kita Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi
Teluk Benoa, kita kan bukan Forum Tolak Bandara Singaraja. Hahaha. Kan
nggak nyambung sama singkatanya. Itu bahasa ngocolnya deh, bahasa
ngocolnya kayak gitu deh. Ya kalau bahasa yang seriusnya ya kayak gitu, kalau
kamu punya niat ya udah gerak, pakailah kita sebagai role-model. Banyak yang

Tujuan kelompok (902-904).
Sikap terhadap isu lain (908910, 926-932).
Merasa kelompok menjadi role
model gerakan lain (916-917,
923-924).
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bilang, ini Pok, kamu kan orang Karangasem, Karangasem sedang ada ini-iniini, kamu kenapa nggak turun. Lho kamu bisa nyuruh aku, kamu ngapain gitu.
Kita balikin gitu aja. Emang cang tuhan, aku gituin aja, emang aku tuhan apa,
kamu ketergantungan sekali sama aku, kakimu ke mana, tanganmu ke mana,
punya mulut aja. Kalau aku kasar-kasarnya ya ngomelnya kayak gitu, kayak
cewek aja, eh sori, bias gender, ya jangan cuma di mulut aja. Punya tangan,
punya kaki, pakai kek. Kasihan banget kamu diciptain tangan kaki sama Tuhan
tapi nggak dipakai. Kayak gitu.
Oh iya, tadi kan kita udah cerita-cerita banyak tentang apa yang udah
dilakukan Bali Tolak Reklamasi, mulai dari konser di awal, lelang, dan
lain-lain, juga aksi. Sebagai divisi populer sendiri, kenapa cara yang dipilih
seperti gitu, Bli? Kesepakatan rapat sih waktu itu, divisinya, apa namanya,
populer. Satu, karena lihat ke background kita masing-masing, kita musisi,
ranah yang sangat kita pahami adalah musik dan sebagai musisi yang, aku
bilang tadi, otomatis kamu akan kenal dengan orang yang, channel-channel-nya
urusannya untuk konser. Jadi kita nggak mau ngambil yang aneh-aneh, kita
nggak mau ambil cara yang aneh-aneh. Kita cari, kita ambil cara yang sangat
kita pahami, salah satunya ya konser. Baru kemudian ya lewat buletin. Tapi kan
nggak semua musisi ngerti desain. Ya kayak gitu-gitu. Itu balik ke masingmasing orang. Aku kenapa, aku juga ikutan kayak soal, apa namanya,
ilustrasinya juga ikutan, desainnya juga ikutan, musisinya juga ikutan, aksinya
juga ikutan, karena itu yang aku bisa. Maka balik ke kalian-kalian, apa
kebisaanmu. Kamu bisa ngedalang, wayang, pakailah itu, cari momentumnya,
misal kamu ikut kompetisi/lomba, ya nakal dikit, kamu misalnya dipenjurian
nggak ada peraturan untuk angkat isu, ya angkatlah. Nakal perlu lho, beneran
itu. Masak lempeeeng aja terus gitu.
Hahaha. oke, Bli. Terus Agustus tahun lalu, AMDAL untuk izin lokasi, 25
Agustus itu, apa namanya, AMDAL-nya dinyatakan tidak memenuhi
syarat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Alasannya
adalah alasan sosio-kultural yang adalah penolakan dari masyarakat dan
masyarakat itu mau nggak mau dibilang adalah teman-teman yang gerak
dalam gerakan Bali Tolak Reklamasi. Nah, bagaimana pandangan Bli

Aktivitas berdasarkan
kemampuan (937-942, 945-949).

Penolakan kelompok membuat
proses reklamasi berhenti (959,
962-964, 968-969, 974-977).
Merasa kelompok menjadi role
model gerakan lain (966-967).
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Nyoman terhadap hal ini, terhadap alasan, alasan sosio-kultural dari
penolakan masyarakat ini? Sempat sih kalau ngobrol sama teman-teman, bisa
dibilang untuk tanda kutip satu kemenangan untuk rakyat Bali lho ya, bukan
untuk ForBALI. Kita kan hanya kebetulan memulai. Aku juga sekarang, aku
bukan bagian dari ForBALI lagi, aku bagian dari rakyat yang menolak
reklamasi Teluk Benoa. Jadi itu salah satu, salah satu ya, kemenangan kita.
Kenapa aku bilang salah satu, karena waktu itu udah masuk tahun kelima,
bahkan pondasi pun nggak ada di Teluk Benoa, itu kemenangan kita kedua. Di
gerakan lain mungkin masuk tahun kedua, mungkin masuk tahun ketiga, udah
gugur duluan itu malahan. Bukan maksud menjelek-jelekkan. Kenapa ForBALI
diacungi, diakui dan bahkan jadi role-model, kita bisa menahan sekian lama, itu
sudah satu bentuk kemenangan. Kedua sampai kemudian diakui penolakannya
masuk, kemudian menjadikan AMDAL itu nggak layak. Walaupun kemudian
diiniin sama Susi lagi, ya kita mulai dari awal. Ya bukan mulai dari awal. Kita
lanjut lagi. Sebenarnya kan waktu itu, begitu udah nggak layak, PR berikutnya
adalah perpres. Tapi ya ternyata balik lagi urusan AMDAL ini, gara-gara Susi.
Aku nggak begitu, belum begitu tahu kemudian, yang aku tahu harus terus aksi
sama seperti sebelumnya supaya tetap dilihat bahwa aspek sosio-kultural itu
masih, masih menghambat AMDAL, masih menjadi salah satu penghambat
AMDAL. Ya itu yang kita pertahanin sambil jalan, ya itu, membatalkan
perpres.
Terus, Bli. Teman-teman di Bali, mungkin di pemuda ada, di komunitaskomunitas, apakah Bli Nyoman melihat ada perbedaan sebelum dan
sesudah gerakan? Sulit, sulitnya gini. Mungkin ada konsep di Bali itu
namanya Menyama Braya, itu ada, kayak gotong royong itu gitu deh,
persaudaraan, brotherhood, itu ada. Bukan berarti kemudian, gimana ya
bilangnya aku, dengan kemudian ada gerakan ini, itu makin berasa dengan
tujuan yang baru. Kalau sebelumnya, Menyama Braya, aku nggak bilang ini
terjadi di semua daerah ya, ini menurut pandanganku sendiri, ada yang
kemudian ada rasa keterpaksaan untuk Menyama Braya supaya bisa gini, kalau
aku nggak bantu, ini misalnya A dan B, A lagi ada acara nikah, B harus dengan
rasa mau nggak mau nolong yang A. Kalau nggak gitu, misalnya besok dia

Perubahan Menyama Braya
(981-987, 991-995).
Kebanggaan Bali memengaruhi
kelompok (996-997).
Perubahan kekritisan masyarakat
(1005-1008, 1010-1013, 10201021).
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nikah nggak bakalan ditolongin. Alasannya agak jelek dikit. Kemudian ada ini,
alasannya lebih, gimana ya, bukan soal utang budi lagi itu. Paham nggak,
maksudnya? Brotherhood-nya beda, Menyama Braya-nya itu beda. Jadi dulu
kan kayak, aku harus bantu biar besok nikah ada yang bantu, kayak gitu
jadinya. Hahaha. Menyama Braya-nya jadi kayak nggak ikhlas, sekarang jadi
ikhlas seikhlas-ikhlasnya atas dasar sama kayak cinta yang tadi. Beda jadinya,
pride-nya beda. Makanya aku lebih ada rasa semangatnya itu enaknya kayak
gitu. Kayak mengulang Perang Puputan walaupun dengan cara dan kondisi
berbeda. Itu yang serunya. Pemudanya makanya lebih ikutan, pemudanya lebih
banyak yang gerak dari pada yang tua. Yang tua mungkin, satu, karena faktor
umur. Dua, mungkin mikirnya karena udah di zona nyamannya. Paling,
kebanyakan yang, yang komentar kami menolak tapi kami punya cara sendiri
itu lebih ke kayak yang lebih berumur, kadang-kadang. Makanya kalau ada
yang muda bilang begitu, ya mungkin dia kurang baca, kurang banyak bergaul,
cuma bergaul satu rumah itu aja mungkin. Hahaha. Ada perubahan lain
nggak, Bli, selain, apa namanya, lebih solid, mungkin perubahan yang
lebih tampak, perilaku? Kalau dari segi musisi ya, dulu mungkin bisa dihitung
musisi di Bali yang kritis, baik di atas panggung atau pun di luar urusan dengan
musik, maksudnya ya personal-personal. Sekarang hampir semua, ya itu tadi,
ada trigger untuk belajar. Begitu udah belajar, mereka lebih tahu, itu mancing
mereka untuk, jeleknya gini deh, dia pengen show-up, aku sudah belajar.
Jadinya dia lebih kritis. Begitu dia ketemu orang, ada yang mancing dia tentang
apa yang dia pelajarin, langsung diomongin. Di atas panggung, dia bakal
ngomong. Pertanggungjawabannya ya kayak gitu lagi. Ya biar nggak rugi-rugi
amat dia udah belajar ya kan, biar nggak rugi kalau dia tahu lebih banyak. Dulu
mungkin cuma beberapa, beberapa band, bahkan itu, waktu itu cuma Bullhead,
Navicula, SID, Nosstress, ya itu aja. Ada yang lain, cuma nggak begitu showup, baru sekarang malah hampir semua. Nilai bagus juga, aku nggak mau, mau
bilang nggak ada kata terlambat sih. Bahkan yang sekarang itu dulu nyinyirin
aku juga, terus terang ada. Tapi ya aku ya udah, itu kan ada, memang ada
prosesnya, waktu itu mungkin dia belum tahu, sekarang akhirnya udah tahu, ya
sudah. Ya jadi lebih baik, jadi lebih paham. Ya gapapa, itu kan pas kamu belum
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tahu, sekarang kamu udah tahu, ya udah jadi sama-sama enak. Kayak gitu.
Oke, Bli. Terus, semisal kita berandai-andai ya, Bli, tujuan akhir tadi
tercapai, yaitu reklamasi batal dan Teluk Benoa dikembalikan menjadi
kawasan konservasi, dengan massa yang sebesar dan semilitan ini, kirakira gerakan ini akan menjadi apa ke depannya? Jadi masyarakat Bali,
masyarakat Bali yang mencintai Bali. Bali jadi masyarakat Bali yang mencintai
Bali. Justru karena udah, tanda kutip dibiasakan, melakukan aksi, apa ya, aksi
untuk nunjukin cintanya dia sama Bali sampai mau jalan tahun keenam, begitu
accomplish tujuannya, mereka jadi kebiasaan. Banyak nilai plusnya.
Kebiasaannya adalah cinta mereka sama Bali lebih dalam lagi, mereka lebih
kritis karena dibiasakan, karena kebiasaan. Mereka lebih kritis, mungkin besok
dikit-dikit si gubernur mau bikin apa, ah ini salah, ah salah. Pemerintah bakal
lebih ngeri-ngeri sedap sama masyarakat Bali. Karena dibiasakan. Orang
dibiasakan vokal, sampai tahun keenam lho ini, dibiasakan vokal, orang
dibiasakan kritis, orang dibiasakan belajar, orang dibiasakan untuk mencintai
Bali dengan cara seperti ini. Enak. Aku mau batal atau nggak pun, aku bukan
maksudnya jelek, batal atau nggak pun reklamasi ini tetap ada nilai baiknya
juga. Tetapi alangkah baiknya, kalau ini bakal. Baik banget, bakal baik banget
kalau ini batal. Tapi keyakinanku sih ini pasti batal. Soalnya gini, investor itu
modalnya duit. Pride sama duit, limitnya lebih limit duit. Itu yang bikin aku
yakin. Sekaya-kayanya dia, entar juga habis. Pride, aku yakin, selama itu masih
bisa dijaga, nggak bakal habis. Itu deh. Hahaha.
Oke, Bli. Mungkin sebelum penutup, menurut Bli Nyoman kekuatan Bali
Tolak Reklamasi? Apa yang jadi kekuatan utama Bali Tolak Reklamasi?
Ya itu tadi, pride-nya. Love-love-an lah, cinta-cintaan. Segala asmaraasmaranya. Pride dan cinta terhadap? Aku nggak bisa bilang lingkungan sih.
Mungkin untuk Bali. Karena kan Bali isinya bisa itu, bisa lingkungan, bisa
hubungan antar masyarakatnya, bisa hubungannya sama lingkungannya. Karena
aku lihat pride sama cintanya orang Bali aja, pada khususnya, baru kemudian
sama Indonesia, lebih luasnya. Oke, itu jadi kekuatannya. Kalau menurut
Bli Nyoman, apa yang masih jadi kelemahan Bali Tolak Reklamasi dan
harus dievaluasi? Kelemahan? On-time, kalau gitu. Hahaha. Apa ya. Nggak

Perubahan kekritisan masyarakat
(1031-1036).

Kritik kritis untuk kelompok
(1052-1058, 1061-1063).
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bablas aja sih. Kalau kalau aku dengar-dengar dari teman-teman di, kayak pas
meeting atau dari basis-basis tertentu, mereka suka, atau kadang yang, yang di
socmed segala macam, ada tipikal orang yang belajar terus tahu kapan itu harus
dikeluarkan, tahu seberapa itu yang harus dikeluarkan, pintar nahan lho. Paham
kan. Jadi nggak semua konteks lu baca semua terus diluapin semua di socmed,
ya nggak bagus juga. Gerakan punya strategi. Nah aku kadang, yang
kelemahannya, nggak semua orang paham akan hal itu. Itu udah sering
disosialisasikan kok sebenarnya, soal itu. Cuma kan tipikal orang beda-beda.
Ada yang mau paham, ada yang keras kepala, ada yang tanda kutip sok-sokan.
Aku udah tahu, aku paham betul gerakan Tolak Reklamasi, terus semua
diungkap, kan jangan kayak gitu kan. Nggak semuanya. Bahkan tadi yang aku
omongin juga kamu bisa kasih dengar dulu sama Si Topan, kamu kasih dengar
sama Moko. Biar mereka bisa cut, cut-cut-cut-cut. Karena nggak semua bisa
diungkap juga kan. Ada beberapa part yang, jangan dulu, atau mungkin bahkan
jangan sama sekali. Hmm. Oke.
Terus mungkin terakhir, Bli Nyoman. Menurut Bli Nyoman, apa sih saran
Bli Nyoman untuk gerakan yang sedang berjuang di tempat lain atau nanti
apa pun itu akan ada di waktu mendatang? Saran dari pengalaman aja.
Yang perlu, jaga solidaritasnya sih. Itu yang penting. Aku nggak tahu seberapa
besar pride-nya daerah ke daerah lain, satu daerah ke daerah lain, kan bedabeda. Bali, karena aku orang Bali, tahu banget pride-nya. Kalau luar Bali, aku
nggak paham. Gini, maksudnya gini. Pride di Bali, ada kejadian yang sampai
dia dibawain duit satu koper dia tolak. Karena alasan pride doang. Aku nggak
tahu, apa di luar Bali bisa seperti itu juga, royal seperti itu juga atau nggak.
Padahal jelas tahu duit itu jelas lebih menggoda dari pada pride. Hahaha. Tapi
nggak mau diterima. Itu deh kayaknya. Walaupun kemudian balik lagi ke
individu masing-masing, ada yang loyal, ada yang nggak. Tapi setahu aku lebih
banyak yang loyal dari pada yang nggak. Yang loyal lebih banyak lah, sama,
sama ini, sama Bali, pride-nya sama Bali. Kalau luar Bali, aku saranin yang
penting itu aja deh, jaga solidnya aja sama, entah bisa apa nggak, tapi kalau bisa
buktiin, kamu bisa buktiin apa yang sudah kamu bilang, kamu bisa aksiin apa
yang udah kamu bilang. Bali itu, orang Bali itu, takut malu. Walau pun MP

Kebanggaan Bali memengaruhi
kelompok (1073-1076, 10791081, 1091-1100).
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orang Bali juga dan takut malu juga. Sebagian besar, sebagian besar itu takut
malu. Malu dia sudah bilang ini tapi kemudian dia bilang lain di lain hari. Kalau
di luar bisa seperti itu, tapi bukan lalu harus, apa namanya. Ada juga konsep di
Bali yang, kayak gini, ada beberapa individu di Bali punya konsep gini, nggak
usah ambil kerjaan gitu, sudah ada yang ambil kerjaan itu. Jadi gini, kalau
urusannya sama gerakan, udah nggak usah ikut demo, udah ada yang ngelakuin
itu. Mudah-mudahan itu nggak terjadi. Cuma yang sampai sekarang, sampai
tahun keenam ini, yang aku dapat, yang aku tangkap adalah ya itu tadi, pridenya. Dia udah malu duluan, dia udah jalan dua tahun, lalu aku mau mundur,
udah kadung kejeblos, kasarnya ya, udah kadung kejeblos ya sudah sekalian.
Nilai puputannya lagi masuk ke sana. Makanya kan orang semangatnya kayak
gitu, muda-mudi itu semangatnya gitu. Kleeng, cang biar ada aku cerita ke
anak-anakku, aku pernah puputan. Pride-nya itu lho, rasa pride yang itu yang,
yang kejaga betul di Bali. Nyombong doang pernah puputan, hahaha, itu aja
sebenarnya, biar bisa nyombong ke anak istrinya nanti, kalau dulu pernah
puputan. Simple thing tapi itu ngefek banget. Itu deh, gitu aja. Hahaha. Oke
mungkin gitu dulu. Terima kasih, Bli Nyoman.
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Verbatim
Mungkin langsung saja. Pertanyaan yang awal sih, sejak sih, Bli Ketut
terlibat dalam Bali Tolak Reklamasi? Dari awal, sejak dari 2013. Dari awal.
Bulan apa itu, Bli, kalau ingat? Aku lupa. Tapi aktif-aktifnya itu 2014, 2015
paling aktif. Di 2013 ikut setelah Bali Tolak Reklamasi ini jadi ForBALI
atau saat jadi KEKAL? Dulu, dulu itu saya ikut waktu di BIP-nya. Sebelum
itu malahan. Habis itu baru ikut isu reklamasi. Habis itu ada, apa yang mereka
bentuk, ForBALI kan. Pada saat terbentuknya ForBALI itulah, saya mulai aktif.
Tapi saya di luar ForBALI, lebih ke Bali Tolak Reklamasi. Berarti kalau
ForBALI secara struktur nggak? Nggak. Tapi memang kita support.
Awalnya dulu ikut Bali Tolak Reklamasi gimana, Bli? Awalnya itu, eee,
saya kan juga senang ikut di lingkungan, terus, bisa dianggap aktivis lah. Jadi
awalnya ikut itu karena melihat adanya ketidakseimbangan antara rakyat dan
investor. Gitulah, mulailah saya berkecimpung di, di sana dan saya men-support
melalui apa yang saya miliki. Karena saya orang visual, jadi saya support
melalui visual. Gitu lho. Contohnya kayak suruh bikinkan video clip. Saya bikin
itu, saya selalu membawa, apa, isu-isu Bali Tolak Reklamasi. Oke. Kalau dulu
awalnya berkenalan dengan isu Bali Tolak Reklamasi ini dari siapa? Atau
gimana ceritanya? Dari teman-teman, dari Gendo, dari teman-teman dekat.
Dan kita melihat ininya kan efeknya lumayan besar juga rakyat menolak.
Walaupun awalnya masih dikit banget gitu loh. Karena kan masih banyak yang
nggak tahu juga apa itu reklamasi karena itu hal yang baru bagi mereka. Karena
kan belum, belum begitu, maksudnya belum begitu, walaupun Serangan sudah
ada tapi kan mereka, dulu kan tidak ada pergerakan di sana, walaupun ada tapi
nggak sebesar ini.
Kalau Bli Ketut sendiri, sebagai seorang pribadi, kenapa menolak
reklamasi Teluk Benoa? Pertama yang saya lihat adalah dampak sosial,
dampak sosial. Jadi kalau kita dengar isunya itu kan mereka akan bangun di
sana, condotel, villa, hotel, kan one-stop-shopping di sana. Itu akan ada 180.000

Kode
Terlibat karena sudah terlibat di
kampanye sebelumnya (5-7, 1113).
Aktivitas kelompok berdasarkan
kemampuan (13-16).
Usaha menyebarluaskan isu (1316).
Terlibat karena mendapat ajakan
(18).

Reklamasi memiliki dampak
sosial (26-35, 71-72).
Kebanggaan Bali memengaruhi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
212

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

sampai 200.000 pekerja. Nah, bayangin aja, sekarang Kuta itu udah begitu
hectic, sudah begitu padat, di mana mereka akan tinggal? Apa lagi sekarang
Denpasar udah semakin padat. Nah kalau mereka membangun hotel, villa,
condotel, apartment, buat apa lagi? Kan sudah ada Nusa Dua, sudah ada Kuta.
Kamar udah banyak, nggak kosong juga. Apakah kurang? Toh masih banyak
juga tanah-tanah yang masih bisa dibangun karena Bali itu bukan hanya
Denpasar Selatan aja. Jadi kan Bali itu dulu terkenal karena budayanya kan.
Kenapa Paramount Film, dulu, dari Hollywood bikin film di sini 1930 atau
1935 saya kurang tahu, itu karena budaya mereka, budaya Bali-nya sendiri.
Charlie Caplin datang juga. Iya kan? Jadi bukan karena hotel, villa, apartment
atau, atau yang lain itu. Tapi ini karena budaya Bali yang unik. Nah jadi sini
sebenarnya ada satu titik aneh, di luar itu ya, karena mungkin tanah di Kuta
sudah mahal, tidak ada yang bisa dibeli lagi, dibikinlah 800 hektoare, eh, 700
hektorare itu. Dulu kan 838, sekarang jadi 700 hektoare itu, tanah di sana untuk
bangun lagi. Itu, ini kan, ini kan jadi kaya kepentingan private. Bukan, bukan
untuk public lagi, ini udah private. Ada lagi mungkin, alasan yang lebih
personal? Itu yang pertama. Yang kedua kan itu juga kawasan konservasi
sekarang jadi kawasan penyangga guna. Nah sebenarnya kan kawasan
konservasi nggak bisa di, direklamasi. Nah bagaimana untuk mereklamasi itu
munculah Perpres No. 51/Th. 2014. Kawasan konservasi itu dicabut menjadi
kawasan penyangga guna untuk dibangun reklamasi yang untuk PT. TWBI itu.
Kenapa nggak semuanya aja dicabut, kenapa hanya itu aja. Berarti ini kan
kepentingan investor, kepentingan bisnis mereka sendiri aja. Kan nggak ada
gunanya semua. Untuk apa itu direklamasi sebenarnya, kalau bukan untuk
kepentingan pribadi. Oke. Mungkin aku bertanya tentang alasan-alasan, Bli
tadi cerita kalau di Bali ini terkenal akan budayanya dan pariwisatanya
bukan karena hotel-hotelnya tadi. Kenapa Bli Ketut memiliki alasan
menolak seperti itu, sedangkan latar belakang Bli Ketut sendiri bukan
orang dari Bali? Ya, karena. Jadi begini. Kehidupan seseorang itu kan bukan
berdasarkan dia suku apa. Tetapi aku yakin setiap orang itu pasti punya cerita di
hidupnya masing-masing. Nah mungkin karena tapi karena saya, bukan
mungkin, tapi karena saya ya banyak membikin film di Bali, bikin video clip,

kelompok (35-39, 60-62, 67-70,
103-117).
Reklamasi hanya untuk
kepentingan investor (43-44, 5153).
Reklamasi berada di kawasan
konservasi (45-47).
Proses reklamasi manipulatif
(48-50).
Aktivitas kelompok berdasarkan
kemampuan (75-78).
Reklamasi berada di kawasan
suci (79).
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akhirnya saya banyak belajar tentang budaya yang ada di Bali ini. Budaya di
Bali ini sebenarnya sangat unik. Banyak gitu. Makanya banyak banget kayak
filmmaker-filmmaker hebat itu memasukkan budaya Bali di film mereka.
Kayak contohnya film “Samsara”, “Baraka”, dia bikin dokumentasi seluruh
dunia tapi Bali tetap ada yang terkenal di Bali. Itu unik, mungkin yang terkenal
penari Bali dengan matanya. Nah sekarang banyak hal-hal unik yang, yang ada
di Bali. Kayak misalnya Tari Kecak, Anoman, apa, Layang Janggan. Nah dari
sana saya mulai belajar. Karena saya pikir, di mana saya berpijak, di situ langit
dijunjung. Nah kalau saya sendiri tidak bisa membela di mana saya tinggal,
menurut saya itu kurang menarik dan kurang bagus untuk diri saya sendiri juga.
Contoh, misalnya, pada saat itu terjadi, ada 200, hampir 200.000 pekerja,
kriminal semakin tinggi, tinggal nggak tahu di mana. Iya kan? Nah bagaimana
caranya kita bisa mengeksplor karya kita lagi, kalau budayanya udah nggak
dihargai. Mungkin saya bisa berbalik jadi pekerja waitress atau di hotel. Nggak
munafik, saya juga berpikir ke arah sana. Nah karena saya sudah punya
kemampuan untuk bikin film itu, ya saya support mereka melalui film-film
yang saya bikin. Even, video klip juga setiap band itu saya selalu masukkan,
even mereka nggak ngomong reklamasi, lagunya beda, mereka tetap pakai baju
Tolak Reklamasi. Ya harus dibela lah, kan itu kawasan suci. Oke. Kalau itu
tadi alasan untuk menolak reklamasi Teluk Benoa, sudah clear ya, Bli.
Kalau ini, aku mungkin cerita dikit. Aku punya beberapa teman asli Bali
dan kuliah di Yogya. Aku beberapa kali ngobrol dengan mereka mengenai
isu Tolak Reklamasi ini dan mereka menyatakan bahwa mereka
menyatakan menolak rencana ini. Lalu ketika aku tanya apa yang mereka
lakukan untuk menolak reklamasi ketika mereka di Bali atau pun ketika
mereka di Yogya dengan Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma-nya yang
isinya juga orang Bali, ya mereka mereka menyatakan, ya aku sekedar
menolak aja sih dan tidak melakukan apa-apa. Nah, kalau Bli Ketut
sendiri, kenapa menolak dan mau berjuang bersama teman-teman lain
untuk menolak? Ya karena ini kan tidak terlalu fatal seperti yang tadi saya
bilang. Masih banyak tempat-tempat, tanah-tanah kosong yang bisa dibangun
pariwisata karena kehidupan, kehidupan Indonesia itu dari zaman dulu itu
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sebenarnya bukan pariwisata. Pertama, Indonesia itu terkenal karena rempahrempah, yang kedua karena budaya. Tetapi kenapa Indonesia ini terkenal karena
ada jalur pedagangan, di Selat Sunda, Selat Malaka kan ada perdagangan. Dan
semua orang pun datang ke Indonesia untuk rempah-rempah. Kayak contohnya
di Banda Neira itu buah pala. Bayangin, Christoper Colombus itu nggak
mencari Amerika tapi mencari India, karena apa, karena budayanya,
spiritualnya, spiritual etnik di masyarakatnya. Nah keunggulan Bali dan
Indonesia tersebut, kita agak, agak apa, mengerucut ke Bali, karena budaya di
Bali ini memang tidak dibuat-buat dan itu original. Original dari zaman-zaman
dahulu gitu. Nah ini kan sebenarnya hanya kepentingan jual beli aja. Mereka
menjual sesuatu, kamar, dan orang datang. Nah sekarang kalau misalnya ada
reklamasi, apa lagi yang mau di, dipertontonkan dari Bali. Hampir sama kayak
Singapore dong berarti. Ya kan. Dia bikin Ancol, dia bikin Disney di sana.
Keunikan Bali itu kan nggak akan terlihat. Belum lagi nanti, generasi-generasi
mudanya itu yang akan terputus dengan kebudayaannya. Contoh, misalnya
mereka dulu, mereka dulu bisa membikin layang-layang, membikin ogoh-ogoh.
Tapi karena itu sudah tidak popular lagi, tidak terkenal lagi, akhirnya mereka
melakukan pekerjaan lain dan budaya di Bali ini semakin lama semakin terkikis
dan akan habis, gitu lho. Kalau misalnya kayak gini, contoh paling, paling
menarik adalah Bali itu punya banjar, dia sangat united. Setiap melakukan
apapun di banjar itu mereka harus ramai-ramai. Nah kalau misalnya reklamasi
ini terjadi, kan akan ada pembangunan-pembangunan lagi hotel yang lebih
besar, mungkin akan ada reklamasi yang lain lagi. Dan aku yakin budaya
Balinya itu hilang, akan terkikis sama sekali. Jadi seperti ini patut
dipertahankan. Gitu.
Selain memberikan yang bisa, dalam video clip-video clip atau film
pendek, apalagi yang pernah dan bisa Bli lakukan untuk gerakan ini. Jadi
selain saya bikin film, bikin video clip itu, saya juga kadang-kadang diundang
oleh beberapa universitas, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nah itu
selalu saya perlihatkan video klip itu, selalu saya perlihatkan film yang saya
bikin. Even dengan band-band luar pun mungkin seperti Total Chaos dari
California bikin video clip di Bali. Saya juga ngomong sama vokalisnya, si

Usaha pribadi menyebarluaskan
isu (120-123, 124-127, 128130).
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Rob, di Bali itu ada permasalahan seperti ini dan dia mau men-support, dia
memakai baju Tolak Reklamasi itu. Nah setiap mereka datang ke sini, mereka
selalu ngomong, Bali Tolak Reklamasi. Jadi hal sekecil apapun, even temanteman ke studio juga, saya selalu memberikan informasi itu. Bahwa kita harus
mempertahankan kawasan konservasi ini dan kita menggagalkan perpres ini.
Kalau perpres itu nggak bisa dibatalkan, paling nggak direvisi lah sama Jokowi.
Dulu kan itu dicabut kawasan konservasi, dulu kan konservasi itu, 2011, 2012
kan masih kawasan konservasi, 2014 dicabut kan. Nah paling nggak Jokowi
bisa merevisi lagi, itu menjadi kawasan konservasi. Karena memang nggak
penting sama sekali. Ya kalau misalnya TWBI ini ingin buka sesuatu yang baru,
kenapa nggak buka di tempat yang lain aja. Karena ini menyangkut kehidupan,
hajat orang banyak, gitu.
Eee, kalau mungkin dinamika perjuangan Bli awal, tengah, hingga hari ini,
bisa diceritakan, Bli, pasang surutnya Bli pribadi. Ya, secara pribadi,
memang kita udah lumayan lama ya. Sekarang udah enam tahun kita untuk
berjuang reklamasi ini, untuk menolak reklamasi ini kan. Jadi sebenarnya
kadang-kadang ada beberapa teman-teman yang cerita, ini kok masalahnya
nggak selesai-selesai, kok masih terus. Jadi kan mereka ini kan sebenarnya
investornya membeli waktu sampai kita benar-benar, ah sudahlah, akhirnya
mereka mereklamasi itu kan. Tapi yang kita lakukan adalah, kita ber, ber,
berpesta rakyat untuk melawan itu. Jadi kita tidak melakukan hal-hal yang
konyol. Kita tidak sampai membikin, apa namanya, keresahan orang-orang
banyak, menghancurkan ini, menghancurkan, nggak. Kita tetap membawa
pawai, bukan pawai, kita tetap membawa suara ini, seperti demo dan segala
macam dalam titik koordinat kebudayaan. Jadi kita, kita masih, masih
melakukan dengan hal-hal yang indah, bagus untuk menolak, menolak
reklamasi ini. Cuma memang kadang-kadang ada titik naik turunnya. Tetapi
memang saya sebagai orang visual, itu memang harus disuarakan terus. Jadi
misalnya, Navicula tetap kita masukin reklamasi, atau SID, atau Scared of
Bums, tetap masuk. Walaupun nggak ada, ada beberapa band yang lagunya
nggak nyambung, paling nggak dikasih pakai baju Tolak Reklamasi untuk
perjuangan. Jadi ini nggak mati, nggak diam. Dan aku yakin juga teman-teman

Aktivitas Aksi Parade Budaya
yang menyenangkan (144-150).
Aktivitas kelompok berdasarkan
kemampuan (152-158).
Reklamasi berada di kawasan
konservasi (165-168).
Reklamasi hanya untuk
kepentingan investor (168-170).
Merasa tidak pernah bosan (172176).
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yang ikut Tolak Reklamasi masih melawan itu. Hal-hal paling kecil di social
media. Kalau pasang surutnya keterlibatan Bli, ada nggak, Bli? Oh, ada,
pernah sangat surut, pernah naik. Tetapi itu kan memang, memang
dinamikanya. Kadang-kadang ada orang, di titik bosan, merasa, ah kok demodemo terus. Cuma kan kita, kan kita harus terus melawan itu. Mengajak lagi,
memberi tahu lagi bagaimana perjuangan ini harus diteruskan sampai sekarang.
Ya alhasil ya sampai sekarang ya tanpa, tanpa kita suruh banyak pun orang akan
ramai. Karena ya ini satu-satunya yang diperjuangkan di Bali ini yang selama
ini satu. Itu kawasan suci dan itu kawasan konservasi. Kalau konservasi kan
berarti sudah dihitung-hitung. Kan nggak, nggak bisa asal main nguruk aja
mereka. Dan tanahnya, tanah lumpur itu. Ngitung nggak mereka kalau itu
terjadi, turun, gedungnya hancur semua. Nah ini kan seperti makelar tanah,
TWBI. Jadi coba dipikirkan kenapa, kenapa ini harus di-goal-kan kan. Ya
pertama mungkin karena susah beli tanah ya. Yang kedua ya harganya mahal
sehingga. Oke. Kalau sedang mengalami kebosanan untuk bergerak,
biasanya Bli melakukan apa, Bli, untuk semangat lagi? Kalau saya sih
sampai sekarang nggak pernah bosan. Nggak pernah bosan. Karena pada saat
kita bosan, di sanalah kita selesai berjuang. Jadi kalau benar-benar kita ingin
berjuang, kita harus mengalahkan titik bosan itu. Bagaimana caranya bikin yang
lebih kreatif lagi.
Kalau dalam gerakan dan kelompok Bali Tolak Reklamasi ini, kalau Bli
tahu, sistem keanggotaannya gimana sih, Bli? Kalau di sini itu kita tidak ada
sistem keanggotaan, di Bali Tolak Reklamasi ini. Jadi ini semuanya berdasarkan
keinginan setiap orang masing-masing secara pribadi. Jadi aku rasa dalam
perjuangan itu nggak ada keanggotaan. Dan ini mereka lakukan karena memang
dilakukan dengan hati nurani mereka sendiri. Jadi nggak, di sini nggak terpaksa
sama sekali. Ya kita cuma sebar info di social media, sebar teaser di social
media, ya udah kita lakukan. Video pun itu nggak ada kita mengenal namanya
uang, apa segala macam itu, nggak. Jadi ini memang kita lakukan dengan,
dengan, dengan, apa, nurani hati masing-masing. Kenapa dalam gerakan ini,
sistem keanggotaannya seperti itu, Bli? Ya karena ini perjuangan suara
rakyat. Jadi aku pikir, kalau suara rakyat itu tidak mengenal sistem keanggotaan

Keanggotaan kelompok
berdasarkan keinginan pribadi
(178-183, 185-186, 187-189).
Usaha menyebarluaskan isu
(183-185).
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sebenarnya. Jadi ini emang perjuangan. Cuma kita, dikoor, dikoordinasikan
oleh ForBALI. Harus ada itu yang mengko, mengkoor, mengorganisasi semua
itu.
Setahu Bli, dalam, ketika seseorang menyatakan untuk menolak reklamasi,
ada nggak komitmen yang harus dipenuhin? Oh, nggak ada. Kalau mereka
memang menolak reklamasi kan komitmennya datang dari diri sendiri. Jadi ini
kan bukan kayak, bukan kayak gang motor, oh kamu harus, apa namanya, harus
ada ini, nggak. Ini intinya, ini rakyat, suara rakyat. Jadi emang nggak ada
ketentuan-ketentuan kayak gitu.
Kalau Bli Ketut sendiri berkomitmen pada gerakan ini atau nggak dan
komitmen itu bentuknya? Komitmen saya. Komitmen itu saya lakukan, balik
lagi ke awal tadi, dalam bentuk apa yang saya bikin. Kayak misalnya dalam
bentuk visual. Terus pada saat saya memberikan workshop ke universitasuniversitas. Pada saat teman-teman yang bertanya tentang reklamasi dan tolak
reklamasi di studio. Jadi itu saya berikan info, saya berikan isu, tapi secara data
dan fakta yang lengkap. Jadi tidak, tidak mengada-ada, gitu.
Lalu setahu Bli, siapa aja sih, orang yang ikut Bali Tolak Reklamasi ini?
Oh, banyak. Yang ikut Bali Tolak Reklamasi ini kan hampir seluruh rakyat di
Bali dan begitu juga teman-teman yang di luar Bali. Ada yang tinggal di sini
dan ada yang tidak tinggal di sini juga. Sangat mendukung mereka. Temanteman seniman juga sangat mendukung pergerakan ini. Kalau bisa, mungkin
bisa dikelompokan, mereka dari kelompok mana aja, Bli? Ada kelompok
seniman, kelompok pekerja, ada teman-teman kelompok pariwisata. Terus ada
masyarakat-masyarakat biasa, ibu rumah tangga. Dari seluruh komponen lah
mereka. Mahasiswa-mahasiswi juga.
Bli tadi bilang kalau hampir semua orang di Bali menolak reklamasi dan
terlibat dalam gerakan ini ya, Bli. Berarti kan mereka punya latar
belakang yang berbeda-beda, pekerjaan, usia, asal daerah mungkin. Nah
menurut Bli gimana sih mereka yang latar belakangnya berbeda-beda itu
bisa jadi satu? Ya aku rasa karena di sini ada kebenaran. Ya sama kayak
contoh, waktu saya sama angkatan ’98 kita demo untuk menggulingkan
Soeharto dan itu tanpa diminta, langsung turun ke jalan, langsung, apa, meminta

Komitmen menolak berdasarkan
keinginan pribadi (193-194, 196197).

Komitmen untuk mendukung
dengan kemampuan (200-204).

Latar belakang anggota (206209, 210-213).

Kebersatuan karena kebenaran
(218, 222-227).
Pertemanan memengaruhi
kelompok (231-235).
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untuk Soeharto turun. Ini hampir sama kayak yang terjadi sekarang, yang mau
direklamasi. Ya semua orang tergerak karena di sini ada energi positif, ada
energi kebenaran, gitu. Sehingga tidak ada drama sama sekali. Kalau ada drama
di tengah jalan, akan putus, saya yakin. Kenapa ini berlanjut sampai sekarang,
hampir enam tahun. Itu nggak bisa, nggak bisa kita tulis atau bagaimana kita
bikin faktanya karena dari dalam sini kan, energinya. Kalau memang itu
didramatisasi dari awal, akan ketahuan karena Bali ini karmanya tinggi. Terus
dengan orang yang berbeda-beda tadi ya, latar belakangnya, Bli Ketut
sendiri hubungan dengan teman-teman itu gimana, Bli, dengan latar
belakang berbeda-beda itu? Ya kita itu dari berbeda ini ya, berbeda, ada
berbeda instansi, ada berbeda latar belakang. Jadi memang, memang keterikatan
saya dengan beberapa teman itu ada yang kawan dekat, ada yang memang dari
memang kita melakukan hubungan pekerjaan. Banyak lah. Sehingga sekarang
itu kita menjadi kuat karena memang sudah keterlibatan kita dalam enam tahun
ini. Nah sekarang itu ya kita beneran menjadi kawan-kawan dekat.
Oke terus dalam hidup ini kan Bli Ketut nggak cuma terlibat dalam
gerakan ini aja, tapi juga punya pekerjaan, punya lingkungan sosial, terus
mungkin juga dalam keluarga. Nah dalam hal-hal kayak gitu, Bli
melakukan pembagian atau pembagian peran nggak? Dalam Bali Tolak
Reklamasi dan dengan yang di luar Bali Tolak Reklamasi. Oh, nggak.
Dalam lingkungan sekitar saya, misalnya keluarga, mereka sangat men-support
saya, sangat men-support saya. Apa lagi, kedua, apa, kedua orang tua saya, gitu.
Karena mereka pikir sesuatu hal yang benar kalau dibela ya itu memang harus,
gitu. Jadi mereka tidak, nggak ada sama sekali bertanya, kenapa sih kamu terusterusan demo. Nggak ada. Mereka malah support. Malah support sampai
sekarang. Kalau dalam lingkungan rumah, gitu, Bli, atau kerja. Dalam
lingkungan pekerjaan, ada beberapa teman saya memang bukan pro tapi dia
tidak mau ikut-ikutan, jadi aman. Karena mungkin dia takut terkena imbas atau
impact kalau dia mungkin nggak dapat pekerjaan itu. Dan menurut dia, ini
mengerikan karena yang dilawan TW. Atau mungkin ada beberapa teman yang
dukung, kerja di perusahaan dia. Aku pikir itu hal wajar saja. Tetapi dari hati
nurani dia, dia bilang kalau dia memang menolak itu. Cuma mungkin secara

Dukungan keluarga untuk
terlibat (241-245).
Abstain karena takut (247-249,
251-254).
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kegiatan fungsional dia yang real, dia nggak berani untuk menolak. Ada
beberapa teman yang seperti itu. Ada beberapa teman. Tapi saya nggak pusing,
gitu. Oke. Jadi Bali Tolak Reklamasi ini juga secara, apa ya, bisa dibilang,
dibawa ke kehidupan personal Bli, gitu, dalam keluarga, dalam pekerjaan,
gitu ya.
Terus, ada nggak sih, Bli, pikiran atau perilaku Bli yang baru atau
mungkin berubah setelah mengikuti gerakan ini dan sebelumnya tidak
pernah ada dan tidak pernah dilakukan? Yang perubahan yang terjadi sama
saya itu ya ada beberapa. Yang pertama, ada beberapa pekerjaan saya yang
nggak cocok dengan klien saya. Jadi itu tidak terjadi dan kita sekarang tidak
bekerja sama lagi. Itu ada. Hanya perubahan-perubahan dalam pekerjaan aja.
Terus ada beberapa teman mungkin, tetap berteman dan berkawan tapi dia tidak
mau masuk ke dalam apa yang saya lakukan, gitu. Tetapi saya dengan mereka,
saya nggak ada perubahan sama sekali, gitu. Saya tetap menganggap hubungan
secara teman, secara sosial. Karena aku pikir, itu terserah mereka, mereka
punya hak suara. Kalau mereka mau melakukan itu, silakan, kalau mereka mau
berjuang bersama kita, ayo. Dan biasanya kalau ada yang mau ikut, yang barubaru itu saya terangin lagi. Jadi biar mereka biar nggak, ngerti lagi. Janganjangan kamu ikut, tapi nggak ngerti, gitu. Mendingan kita sepuluh orang tapi
ngerti dari pada ribuan tapi nggak ngerti. Kalau ini kan semua teman-teman kan
ngerti. Kalau perilaku dan pikiran Bli sendiri, ada nggak yang baru setelah
mengikuti ini, setelah proses enam tahun ini, yang sebelumnya nggak
pernah, apa, perilaku yang nggak pernah dilakukan atau pikiran yang
nggak pernah terpikirkan? Ya jadi sekarang aku berpikir begini. Untuk
membela budaya kita atau bangsa kita itu sekarang susah, di tengah-tengah
bangsa sendiri lho. Jadi hal yang paling berat ini kalau, kalau saya mengambil
kutipan dari Soekarno ya, bukan berarti kita melawan bangsa sendiri ya.
Padahal kan ini, sebenarnya kita perlu bicarakan. Bicarakan apa masalahnya.
Cuma sampai saat ini, saat kita bicarakan kan, investor selalu menang. Sampai
umur berapa sih kita ini, paling tinggi 100 lah. Tapi dampaknya reklamasi itu
ratusan tahun, mungkin. Jadi yang berubah dalam pola pikir saya ini, kok di
bangsa kita ini nih kok kita mau bikin demokrasi aja susah, toleransinya susah,

Penghentian kerja sama (261263).
Tetap berteman walau tidak
mendukung (264-268).
Usaha menyebarluaskan isu
(268-271).
Perubahan pikiran mengenai
kondisi sosial (276-278, 283286).
Merasa perjuangan tidak
didengarkan pemerintah (287289).
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gitu. Bagaimana kita bisa lebih maju daripada bangsa lain? Pola pikir itu aja
yang berubah di kepala saya. Kenapa pola pikir itu bisa berubah dengan
mengikuti gerakan ini, Bli? Ya karena sudah enam tahun kita bikin gerakan
ini, seperti nggak didengar kita. Nah jadi di mana, di mana rakyat, di mana
pemerintah sebenarnya? Iya kan? Sampai ada satu quote itu, saya lupa siapa
yang bikin, believe your country but don’t believe, don’t believe your
government. Gitu lho. Nah jadi tugas pemerintahan ini apa, gitu lho? Nggak ada
pemerintah, rakyat bisa hidup. Nggak ada rakyat, mana ada pemerintah?
Lalu kenapa, Bli, menurut Bli Ketut, teman-teman di Bali Tolak
Reklamasi ini membuat suatu kelompok besar dalam gerakan dan tidak
bergerak secara sporadis sendiri-sendiri? Aku pikir lebih tepat gerakan,
bukan kelompok. Jadi sebenarnya gerakan ini kan terjadi karena adanya
kekuatan dari alam Bali ini sendiri. Jadi kalau saya bikin teaser itu, bikin iklan,
teaser bukan iklan itu di video itu saya selalu bilang alam dan manusia bersatu.
Contoh gini, tiba-tiba kamu demam karena cuaca. Itu kan kamu tidak tahu
kondisi tubuhmu, harus ke dokter. Nah ini begitu juga, kita tiba-tiba
bersemangat untuk melakukan pergerakan ini. Kita nggak tahu karena apa juga.
Ada hal-hal yang memang nggak bisa kita logikakan. Nah jadi memang gerakan
ini besar, pertama karena ada kebenaran di sana, perjuangan untuk kebenaran.
Yang kedua memang karena efek dampak lingkungan, terus dampak sosial yang
terjadi itu kan berdampak besar, karena itu bukan Bali lagi. Tapi menurut Bli
Ketut pribadi, kenapa sih pentingnya jadi satu gerakan yang besar dan
bukan gerakan kecil-kecilan, katakanlah? Maksudnya di Karangasem
berdiri sendiri, di Badung berdiri sendiri, di Singaraja berdiri sendiri,
seniman berdiri sendiri. Kenapa, menurut Bli Ketut, pentingnya jadi satu
dan besar. Ya karena kalau kita mempunyai banyak suara itu akan jadi ini
nanti, apa namanya, tidak ada satu topik atau satu kesatuan suara yang bisa kita
perjuangkan dan didengar oleh pemerintah. Kan terlalu banyak suaranya.
Karangasem mintanya begini, Singaraja mintanya begini, Denpasar lain lagi.
Tapi karena memang kita berpikir ini hanya satu yang kita lakukan jadi
semuanya memang harus, harus melakukan gerakan itu dan menyuarakan satu,
Bali Tolak Reklamasi itu. Kan di Karangasem bisa aja ngomongnya berbeda, di

Kebanggaan Bali memengaruhi
kelompok (296-298, 300-302).
Kebersatuan karena kebenaran
(303).
Kebersatuan untuk menyatukan
suara (310-312, 314-316, 318).
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Denpasar bisa ngomongnya berbeda. Ya itu kan sudah terjadi sekarang. Kalau
berbeda-beda nggak menarik gitu. Memang topiknya memang satu aja kan.
Oke. Terus mungkin aku sekarang minta pandangan Bli untuk beberapa,
apa ya, kelompok atau golongan orang ini, ya. Pertama pandangan Bli,
bagaimana pandangan Bli mengenai teman-teman yang menolak
reklamasi tapi tidak terlibat dalam gerakan? Kayak teman-teman di
Yogya yang aku ceritain tadi. Oke. Aku pikir sih, itu sah-sah aja, sah-sah aja.
Setiap orang punya hak masing-masing. Cuma yang kita lakukan dalam
pergerakan ini, kayak misalnya dari Yogya menyuarakan, ikut tolak reklamasi
tapi kan mungkin mereka agak jauh dari sana ke sini. Tetapi aku yakin kita, kita
ikut Tolak Reklamasi ini, kalau kita nggak bisa demo, kita kan punya media
sosial. Nah kita bisa melakukan demo itu di media sosial, gitu. Banyak, dalam
hal-hal apapun. Misalnya mereka jadi youtuber, dalam hal youtuber mereka
bisa, dalam hal bikin komik, mural, apapun bisa. Medianya apapun bisa. Yang
penting tetap dengan satu tujuan, bahwa kita memang menolak reklamasi Teluk
Benoa ini. Jadi aku pikir itu nggak masalah. Nggak harus ikut demo ya gapapa.
Kalau bagi orang-orang yang menolak tapi sama sekali tidak melakukan
apa-apa, cuma, kamu menolak nggak, ya aku menolak, apa yang kamu
lakukan, nggak ada sih. Sama sekali sih, bahkan untuk mendukung
kampanye di media sosial juga nggak gitu. Oh ya berarti dia itu takut nggak
berkawan aja. Atau mungkin nggak, nggak mengerti apa-apa gitu. Bisa jadi dia
juga punya pertimbangan lain gitu, kalau nanti aku ikut, mungkin dia nggak
enak sama temen yang pro-reklamasi gitu. Kan banyak pertimbangannya. Tapi
aku pikir kalau dia memang menolak, dia sudah melakukan suatu hal yang
kecil, apa pun itu lah. Mungkin hanya dengan bikin status aja, itu sudah, sudah
menyatakan bahwa dirinya menolak, karena publik sudah tahu. Tapi ini kan
soalnya publik yang bergerak, jadi kalau dia hanya bergerak untuk dirinya
sendiri dan publik nggak tahu, kurasa dia itu bukan menolak dan bukan
mendukung juga. Itu untuk mereka yang menolak tetapi tidak terlibat, ya.
Kalau pandangan Bli sendiri untuk orang-orang yang mendukung
reklamasi, yang dulu sempat ada beberapa gerakan, pandangan Bli untuk
mereka? Ya, apa ya, itu kan doktrin pemikiran investasi materi. Jadi apakah

Aktivitas kelompok berdasarkan
kemampuan (327-332, 340-342).
Abstain karena takut (336-339).
Pro-reklamasi memiliki motivasi
materi (348-350).
Usaha menyebarluaskan isu
(355-356, 361-363).
Sindiran yang diterima (364367).
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mereka itu yang itu, yang pro-reklamasi itu benar-benar memang pro-reklamasi,
atau mungkin ada dorongan dari belakang misalnya materi, uang, atau apapun.
Itu aja sih. Terus kalau pengalaman Bli dalam bertemu orang-orang dalam
dua golongan tadi gimana, Bli? Pernah belum dan mungkin bisa
diceritakan pengalamannya seperti apa? Pernah. Jadi kalau bertemu mereka
berdua itu, ada yang pro-reklamasi, ada yang tolak reklamasi tapi diam aja, ya
itu pernah. Jadi aku tetap memasukan, memberikan isu dan fakta itu. Jadi isu
dan fakta yang paling gampang aku ceritakan adalah dampak sosial aja. Akan
ada hampir 200.000 pekerja di sini, nanti mereka tinggal di mana, kalau kamu
sebagai orang Bali apakah kamu bekerja di sana, belum tentu. Itu kan pabrik
jadinya, one-stop-shopping. Nggak mungkin mengenal odalan, nggak mungkin
yang lain, gitu lho. Ya mereka udah mengeluarkan uang triliunan, paling nggak
harus balik modal. Jadi itu tetap aku infokan ke mereka. Tapi bukan, bukan
berarti aku mengajak, memaksa mereka, hanya memberikan info, bagaimana
baiknya dan jeleknya. Oke. Kalau yang Bli terima, perilakuan yang Bli
terima dari mereka, pernah belum, apa gitu? Ada yang beberapa gini, aduh
mbok nyemak gawe, maksudnya banyak sekali kamu ambil kerja, nggak
penting lah itu, dibilang seperti itu. Ada yang bilang, hati-hati aja yang kamu
lawan orang besar, TW, kayak bilang gitu.
Kita lanjut ya, Bli. Terus makna gerakan ini untuk hidup Bli Ketut sebagai
pribadi seperti apa, bagaimana? Makna gerakannya, ya di sini banyak yang
aku pelajari, gitu. Jadi aku pikir secara pribadi di sini kita bukan hanya orang
lokal Bali aja yang kita ikut menolak reklamasi. Tetapi terdiri dari banyak suku,
dari banyak daerah, kita ikut bersuara untuk membela kebenaran. Jadi aku pikir,
makna yang paling dalam itu, kalau itu memang, kalau itu memang harus kita
bela, ya kita bela. Karena kebudayaan kan tidak bisa dibikin secara instan.
Kebudayaan itu kan terjadi karena dari zaman nenek moyang kita gitu. Dan itu
nggak bisa dibeli. Salah satu maknanya tadi adalah banyak belajar,
memang apa aja yang dipelajari? Contoh ya itu tadi, kita banyak suku,
banyak, berbeda latar belakang, apapun itu. Kita bersama-sama untuk membela
kebenaran.
Oke. Terus tadi juga Bli Ketut sempat menyinggung sendiri tentang

Gerakan mempersatukan banyak
elemen (370-374, 377-379).
Terlibat sebagai sarana berjuang
(372-374, 378-379).

Sejarah Puputan memengaruhi
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budaya yang tidak bisa dibikin secara instan dan itu sendiri adalah suatu
turunan dari nenek moyang. Aku sendiri pernah membaca bahwa ternyata
Bali ini memiliki sejarah panjang dari, tentang investasi dari luar Bali dan
resistensi dari orang-orang Bali sendiri. Seperti contohnya, masuknya
orang Belanda yang dilawan dengan Perang Puputan, terus investasi pasca
’65 atau investasi pasca reformasi karena Bali dianggap aman. Terus ada
dua kali Bom Bali. Nah menurut Bli Ketut, bagaimana pengaruh sejarahsejarah tadi dalam pergerakan Bali Tolak Reklamasi ini? Ya. Itu kan, itu
kan pertanyaanmu mengarah ke konotasi. Jadi kalau hal-hal yang gitu itu, ada
aja sebenarnya ancaman-ancaman. Jadi ini lagi, balik lagi kita ke, kita juga
menyuarakan puputan. Puputan untuk melawan reklamasi ini. Sekarang aku
bertanya ke kamu, coba kamu pilih mana. Apakah kamu tetap hidup
terbelenggu dengan orang luar atau orang lain atau investor yang akan
mematikan budayamu atau kamu hidup? Gitu. Nah kalau ini sampai habis,
reklamasi terjadi, kita akan menyesal seumur hidup, gitu. Jadi kalau kamu
bertanya dari latar belakang isu-isu yang tadi kayak puputan, terus Bom Bali,
segala macam, itu sebenarnya perbedaan, masalahnya berbeda sekarang. Tapi
kalau mengarahnya ke sana, mau nggak mau kita harus puputan. Bisa dijelasin
nggak, Bli, maksudnya puputan itu gimana? Puputan itu kita membela
sampai mati, tolak reklamasi ini. Kan namanya puputan juga, kita melawan
sampai titik darah penghabisan, bisa sampai mati. Titik darah penghabisan itu
banyak, sampai benar-benar kita udah nggak ada baterai lagi. Tapi kan,
pergerakan ini kan tidak, tidak sebegitu mudahnya muncul. Apa sih salahnya
pemerintah mendengarkan kita untuk sekecil 700 hektoare ini. Aku juga
berpikir, apa sih sebenarnya yang dipertahankan untuk direklamasi. Hotel
banyak juga, iya kan. Kalau nggak itu kepentingan pribadi. Kuta itu padatnya
udah minta ampun. Kalau ditambah 200.000 pekerja mau kayak apa lagi, iya
nggak? Lihat dong struktur, infrastruktur pembangunan kita dong sekarang.
Jangan asal dibangun aja. Jadi sebenarnya arsitek-arsitek pun ada hukumnya
juga. Kalau kamu mau membangun ini, 20% harus ada lahan hijau, misalnya.
Iya kan? Tapi kita tidak mau ngotot. Teman-teman aktivis kan nggak mau
ngotot, ya udah asal limbahnya dibikin yang bener, nggak, nggak buang ke laut.

kelompok (399-405).
Reklamasi hanya untuk investor
(406).
Reklamasi berdampak buruk
(407-408).
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Banyak permasalahan yang terjadi sekarang. Belum lagi sampah plastik. Itu
Serangan dibangun sekarang jadi tempat TPA itu, tempat pembuangan akhir
sampah yang 12.000 kubik perhari itu hanya Denpasar tok, sampahnya itu. Nah
sekarang bagaimana caranya kamu me-manage itu dulu semua. Sekarang ini,
sekarang management, kalau kita menolak dia, ini kan manajemen konflik
sebenarnya, iya kan. Manajemen konflik itu bisa diselesaikan dengan
penghindaran, win-win solution, atau apa gitu kan. Nah win-win solution paling
bagus adalah dia nggak usah reklamasi itu, gitu lho. Tetapi dia bikin sesuatu
yang lebih bagus di tempat lain, entah itu pariwisata apa, terserah. Karena kalau
dipaksakan di sana, itu akan menjadi sesuatu yang nggak menarik. Belum tentu
reklamasi itu bertahan lama, bisa saja itu tsunami, bisa saja tanah lumpur itu
hancur. Siapa mau tanggung jawab? TW sampai berapa sih umurnya? Apakah
itu punya Indonesia? Nanti juga belum tentu, siapa tahu kita pakai passport ke
sana? Banyak hal-hal yang ini kan, yang ini kan. Ya kita harus juga harus
memperhatikan local, local boys-nya, pekerja-pekerja yang di Bali gitu.
Oke. Terus kalau tujuan akhir dari gerakan Bali Tolak Reklamasi ini
sebenarnya apa sih, Bli? Ya satu, menggagalkan reklamasi, menjadikan lagi
kawasan penyangga guna itu menjadi kawasan konservasi. Kayak satu contoh,
misalnya dalam tubuh, badan manusia, di situ ada namanya limpa, pankreas,
dan ginjal, atau lever, hati yang menyaring darah kotor. Nah lever ini, kamu
tanam dengan gedung, kamu matikan dia. Sama kayak kawasan konservasi.
Kan mati jadinya, itu yang terjadi. Kan jantungnya, jantungnya Bali Selatan itu.
Terus selama enam tahun pergerakan Bali Tolak Reklamasi ini yang udah
dilakukan sama teman-teman Bali Tolak Reklamasi apa aja sih, Bli? Oh,
banyak, banyak. Kalau melalui seni itu sudah bikin kayak acara kontemporer
bersama seniman, gitu lho. Terus ada membikin album musik. Terus, banyak,
bikin video clip. Terus, itu secara seniman ya. Tapi secara, apa namanya,
struktur hukumnya itu ya teman-teman ForBALI dan Walhi sudah, sudah
membawa ini masalah ke Jakarta untuk, untuk masalah hukumnya. Sudah
banyak bersurat, sudah banyak melakukan mediasi-mediasi juga yang sampai
sekarang nggak didengar. Mungkin lebih tepat ngomong ini nanti Gendo. Terus
kalau sebagai film-maker ya, Bli, kenapa sih Bali Tolak Reklamasi

Tujuan kelompok menjaga
kawasan konservasi (429-430,
432-434).

Aktivitas kelompok berdasarkan
kemampuan (437-439, 440-442,
447-451).
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memberi perhatian, aku pikir perhatian yang cukup besar pada bidang
seni, kayak tadi Bli bilang membikin album musik, membikin video clip,
membikin konser-konser mini? Ya kita untuk meraup atau memberikan info
lebih banyak orang, dengan cara itu yang paling gampang, yang paling mudah.
Bikin musik, bikin lagu kan? Yang kedua membikin film, bikin video clip
dengan memasuk-masukkan unsur-unsur Tolak Reklamasi. Itu hal yang paling
mudah.
Terus, Bli, Bali Tolak Reklamasi ini, bagaimana cara untuk
mengumpulkan logistik, kayak dana, misalnya, atau bikin spanduk,
baliho? Oh kalau, kalau ini setahu saya itu ada beberapa teman kayak yang
punya distro-distro, misalnya kayak Rumble dari Jerinx punya itu, setiap
penjualan dia diberikan ke, apa, teman-teman Bali Tolak Reklamasi. Dan kita
biasanya selama demo itu nggak ada logistik sama sekali. Jadi kita pakai uang
sendiri-sendiri, even, kalau aku dari film nggak ada, apa, kayak diberikan uang
atau apa, itu nggak ada sama sekali. Dan teman-teman Bali Tolak Reklamasi
juga menjual kaos atau segala macam itu untuk logistik mereka gitu lho. Dan di
sini sama sekali nggak ada sistem keuangan, sistem uang lah, nggak ada.
Semuanya itu memang berjuang sukarela.
Oke. Lalu pada Agustus tahun lalu ya, Bli, Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa aspek, Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan ini nggak bisa dipenuhi dalam hal sosial budaya ya,
Bli. Dan itu lebih spesifiknya, adanya penolakan dari masyarakat. Nah
penolakan dari masyarakat ini kan mau tidak mau dibilang ya gerakan
Bali Tolak Reklamasi sendiri. Nah, gimana pandangan Bli terhadap hal
ini? Terutama pada alasan penolakan dari masyarakat. Maksudnya habis
itu udah habis AMDAL-nya gitu? Ya. Tapi aku minta pendapatnya mungkin
lebih difokusin ke alasan penolakan dari masyarakat. Penolakan
masyarakat ini membuat AMDAL tidak lolos uji. Ya karena memang, kalau
secara AMDAL-nya kan memang, memang itu nggak lolos uji kan. Jadi setelah
didiamkan selama dua tahun, kan dia gugur itu. Nah di situ kita ikut, apa,
gembira di kemenangan fase pertama ini. Gitu. Tapi kan sekarang keluar lagi
izinnya, dikeluarkan oleh Susi kan, izin lokasi itu. Tetapi kan harusnya dengan

Gotong royong dalam kelompok
(454-456, 457-459).
Penggalangan dana (460-462).

Penolakan kelompok membuat
proses reklamasi berhenti (473475).
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PT yang baru dong, tetapi ini masih dengan PT yang sama dan AMDAL-nya
dia berulang dari awal lagi, tapi ini seperti terusan jadinya, jadi terusan.
Makanya kita tetap konsisten untuk menolak. Karena ini bahaya sekali kalau
kita renggang, mereka kan sepertinya mempermainkan waktu. Jadi mereka
mikir pas waktu fase kemenangan pertama itu kita nggak, makanya diam-diam
Susi mengeluarkan lagi izin lokasi itu dengan PT yang sama, dengan rumusan
AMDAL yang sama gitu lho. Harusnya kan kalau memang, memang secara
struktur dia harus mengulang dari awal, kan gitu.
Oke. Lalu Bli, apakah Bli melihat ada perbedaan antara sebelum dan
sesudah ada gerakan ini pada teman-teman di Bali, mungkin di pemuda
adat, di komunitas, atau di teman-teman? Perbedaan pikiran dan perilaku.
Kalau tadi kan Bli, Bli pribadi kan ada perubahan kayak, apa, Bli lebih,
Bli memiliki cara pandang yang lebih pada permasalahan. Nah kalau
teman-teman Bali secara umum, di pemuda adat, atau komunitas, atau
mungkin apa? Aku rasa ya, ada sih. Mereka jadi lebih, jadi lebih
memperhatikan budaya mereka. Mereka lebih care. Lebih apa ya, lebih waspada
lagi mereka tentang sesuatu hal yang mengenai mereka. Itu untuk orang Bali.
Kalau untuk yang orang luar Bali sendiri, yang saya lihat mereka lebih punya
daya pikir berani untuk tidak merusak lingkungan lagi. Jadi mereka lebih paham
tentang bagaimana infrastruktur pembangunan yang benar-benar bagus dan
tertata. Dapat kok mereka, dapat belajar. Karena setiap orasi itu Gendo selalu
memberikan, apa, kayak suasana-suasana baru tentang lingkungan, tentang
dampak lingkungan. Lebih memperhatikan budaya yang tadi untuk temanteman di Bali. Mungkin konkritnya kalau dalam tindakan, Bli melihat apa
sehingga bisa memberi. Oh iya. Banyak lah. Jadi gini, kalau sebenarnya
kegiatan budaya di Bali itu kan sudah dari dulu, sudah dari dulu. Jadi tindakan
yang mereka lakukan adalah mereka memelihara, memelihara. Jadi banyak
sekarang anak-anak muda memang yang sangat aktif di budaya mereka masingmasing. Lebih aktif kegiatan ya.
Oke. Terus Bali Tolak Reklamasi ini kan anggotannya banyak, Bli, dan
teman-teman ini juga militan, per aksi katakanlah ada tiga ribu orang
yang bersedia hadir. Nah menurut Bli, setelah tujuan akhir dicapai ini

Perubahan pada kepedulian
masyarakat (491-493, 494-497,
502-505).

Harapan untuk kelompok (511515).
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terus mau melakukan apa? Tujuan akhirnya, misalnya reklamasinya stop?
Reklamasinya stop dan tadi Bli bilang perpresnya dicabut atau direvisi.
Setelah itu terjadi, kira-kira teman-teman mau apa? Kita tetap dalam
kondisi siaga memelihara Bali ini sesuai dengan budaya yang sudah
dilestarikan. Kita tetap memantau. Sampai sekarang, even kita masih
bersengketa dengan reklamasi juga, kita tetap memantau pembangunanpembangunan yang nggak merata itu. Jadi, cuma kita lebih konsen ke Tolak
Reklamasi ini. Untuk isu selain lingkungan apakah ada? Kalau ada
gimana? Saya pribadi? Ya untuk Bli pribadi atau untuk teman-teman lain
ketika tujuan itu besok bisa tercapai. Sebenarnya selain, selain lingkungan,
kita juga konsen ke plastik. Kalau saya pribadi sih, sebenarnya masih dalam
tahap lingkungan. Jadi kalau saya pribadi ya, saya pribadi konsen juga ke
pembangkit listrik tenaga udara, PLTU, asapnya itu juga bisa menyebabkan
kanker. Terus kayak plastik, jadi saya konsen ke sana kalau sekarang. Tapi
kalau yang umum kayak Tolak Reklamasi, saya belum tahu. Lebih ke
lingkungan ya.
Terus menurut Bli Ketut, apa sih kekuatan dari Bali Tolak Reklamasi,
selama enam tahun ini? Kekuatannya adalah desa adat. Kekuatannya di sana,
desa adat. Ya mereka berkumpul jadi satu untuk menolak reklamasi ini.
Bayangin, desa adatnya udah ngumpul, udah ada yang menolak gitu. Aku masih
bingung lho. aku masih bingung dengan pikiran, padahal desa adat sudah
banyak menolak, hampir semua anak muda menolak. Tetapi kenapa masih jalan
gitu. Sementara yang menjalankan ini bukan, bukan, bukan orang-orang lokal
Bali, yang tidak mengerti dengan tanah di Bali, gitu. Jadi nggak ngerti
bagaimana sebenarnya pemerintah menanggapin reklamasi di Bali. Perlu,
kadang-kadang reklamasi itu, tapi nggak di Bali. Kalau di Jakarta mungkin
perlu aja, gitu kan. Karena di Jakarta penduduk itu 28.000.000, di Jakarta lho
ya. Australia sebesar itu 23.000.000. Kalau di Jakarta ya mungkin perlu
direklamasi. Kalau di Bali kan nggak perlu dan semua sudah menolak itu.
Kalau menurut Bli Ketut, kelemahannya yang masih perlu dievaluasi dan
diperbaiki? Kelemahannya itu kita jangan pernah lengah. Kita harus tetap terus
semangat untuk berjuang, untuk memperjuangkan Tolak Reklamasi ini. Jangan

Niatan sesudah gerakan (519522).

Kebersatuan desa adat
memengaruhi kelompok (526530).
Merasa kelompok tidak
memiliki kelemahan (546-548).
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pernah lengah sampai kapanpun karena ini sesuatu yang sangat fatal kalau
reklamasi ini terjadi dan itu bisa budaya ini seketika menjadi putus seperti rantai
makanan. Tapi itu mungkin belum kelemahan sih, Bli. Maksudnya kalau,
jangan lengah itu kan bukan suatu bentuk kelemahan. Apakah kalau
bentuk kelemahan, apakah teman-teman ini pernah lengah atau ada
kelemahan lain yang? Kalau aku pikir sih kelemahan lain itu nggak ada.
Kecuali jangan pernah lengah itu. Karena belum pernah lengah sih kita. Kita
masih tetap dalam satu barisan.
Oke, mungkin pertanyaan terakhir, Bli. Adakah saran untuk teman-teman Kebersatuan kelompok
dalam gerakan lain atau mungkin gerakan yang suatu saat akan muncul di merupakan kekuatan kelompok
mana pun itu? Oke. Banyak kayak gerakan-gerakan lain mungkin kayak di
(554-559, 560-563).
Yogya atau di Tumpang Pitu atau di manapun ya, di daerah manapun. Satu hal
yang paling susah adalah pada saat kita berkumpul, bersatu, menyatukan suara
untuk melawan ketidakbenaran itu. Nah itu membutuhkan kerja keras yang,
yang susah dan relatif panjang. Tetapi kalau kita memang benar-benar yakin
akan yang kita bela, saya yakin itu akan menjadi bola salju, itu akan menjadi
membesar. Itu akan menjadi atom, atom bagi yang tidak membela, gitu lho. Nah
ya satu-satunya cara ya kita konsisten, konsisten. Dan itu bisa dibentuk dalam,
dalam kreativitas apapun kan. Bukan hanya kita berteriak-teriak. Kita bisa
memasukan itu dalam kreativitas seni, apa itu, komik, mural, musik, film, atau
apapun. Yang penting konsisten, udah itu aja. Kalau udah konsisten, kamu akan
semakin besar. Tapi kalau nggak konsisten, susah. Ada lagi mungkin, Bli,
yang ingin disampaikan? Ya. Yang ingin kusampaikan ini lho. Sebagai
pemerintah, kamu nggak bisa hidup tanpa rakyat. Tapi sebagai rakyat, kamu
bisa hidup tanpa pemerintah. Oke, mungkin itu dulu, Bli Ketut. Terima kasih
atas kesediaannya dan diganggu waktunya untuk wawancara. Semoga
berguna. Terima kasih, Bli Ketut.
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Verbatim
Mantap, Bli Wayan. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih karena
mau bergabung dalam penelitian ini dan meminta maaf jika ini mungkin,
apa namanya, mengganggu kesibukan atau waktu luang. Terima kasih
banyak. Oke, langsung saja mungkin dari awal, kapan sih Bli Wayan
mulai terlibat dalam gerakan Bali Tolak Reklamasi, sejak kapan? Awalawalnya, kapan ya, 2015 pertengahan gitu, baru dengar-dengar lah. Pas kerja di
Tanjung Benoa itu dengar-dengar tapi belum tahu, apa sih itu reklamasi. Lalu
cari-cari tahu, terus yang mau di reklamasi itu yang mana. Gitu. Cari tahunya
gimana itu? Cari tahunya kan ya ngobrol di sana sama orang-orang di sana.
Terus cari-cari di internet. Di internet terus tahu yang namanya, apa namanya,
ForBALI. Buka-buka ininya ForBALI. 2015 itu. Terus awalnya terlibat di
Bali Tolak Reklamasi gimana? Awalnya, nah setelah tahu itu, terus pengen
masuk, kenal sama teman di Tanjung, cerita-cerita, disuruh nelpon Bli Gendo
waktu itu, dikasih nomernya dia. Saya telpon, lalu gitulah, mulai ikut aksi-aksi,
mulai ikut aksi-aksi itu terus sampai hari ini.
Sampai hari ini ya. Oke, terus gimana peran Bli Wayan dalam gerakan
Bali Tolak Reklamasi ini, dari awal sampai hari ini? Kalau awal-awalnya
kan ya istilahnya seperti massa cair lah, massa cair. Terus setelah 2016, apa
2017 April atau 2016, desa adat menyatakan menolak reklamasi, di Desa Adat
Sedahan, Karangasem. Nah mulai saya intens ikut aksi. Terus diajak rapat
pertama untuk membahas deklarasi desa adat. Nah mulailah di situ. Mulainya
di situ ya. Jadi karena desa adat yang di Karangasem menolak, tetapi
domisilinya di Denpasar jadi lebih kayak gimana? Jadi menyambungkan
dari ForBALI atau dari Pasubayan ke Karangasem. Terus bergerak
menyambungkan informasi ini dengan Jro Bendesa, dengan teman-teman di
Karangasem dalam berkomunikasi. Selain itu ada peran lain yang dari 2015
itu dilakukan? Kadang juga memobilisasi massa di Karangasem. Selain di
Karangasem, yang di Denpasar dilakukan apa aja mungkin? Kalau yang di

Kode
Terlibat karena inisiatif (6-7, 911, 12-15).

Aktivitas dalam kelompok (1820, 23-26, 27, 33-36).
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Denpasar, palingan terlibat dengan ForBALI. Keterlibatanannya mungkin
dalam bentuk apa? Ya dalam kegiatan aksi, apa yang dibuat oleh ForBALI,
karena kita kan sudah bergabung di sana kan. Ya jadi kita ikut. Oke, juga
kalau tidak salah dalam aksi terakhir Bli Wayan sempat jadi korlap ya.
Mungkin kayak gitu bisa diceritain pengalamannya? Kalau jadi korlap baru
itu aja ya. Cuma kalau orasinya, awal pertama orasi di tim hukum, waktu itu, di
Gunarsa, kalau orasi. Sama kalau ada aksi selalu ada perwakilan dari
Karangasem, ya naik.
Oke. Bli Wayan kan asli dari Karangasem dan jauh dari Teluk Benoa,
kalau alasannya sendiri, pribadi, untuk menolak reklamasi Teluk Benoa
ini sebenarnya apa sih, Bli? Nah setelah tahu informasi, menggali informasi
itu, terus ya seperti, tergugah hatinya, kenapa sih tanah kita di Bali itu mau
dirusak, bentang alamnya. Kalau itu jadi direklamasi, menurut informasi yang
dibaca, dulu setelah reklamasi Serangan itu, terjadi abrasi besar-besaran, sampai
pantai kita di Candidasa di Karangasem juga kena abrasi. Kalau itu terjadi lagi,
ya tambah rusak lagi, gitu. Oke. Selain itu ada lagi, mungkin? Selain itu, ya,
apa namanya, kalau laut di Bali itu sangat disucikan ya. Laut sangat penting
untuk acara-acara adat, agama, keagamaan. Kawasan suci, apa lagi itu sudah
ditetapkan jadi kawasan suci kan. Jadinya ya harus kita bela. Oke. Kalau itu
tadi adalah alasan untuk menolak reklamasi di Teluk Benoa. Tapi dari
obrolan dengan teman-teman selama di sini ternyata banyak juga, ada
banyak orang yang menolak reklamasi tetapi tidak melakukan apa-apa.
Aku juga memiliki pengalaman beberapa kali ngobrol dengan temanteman di Yogya yang asli Bali. Aku berdiskusi tentang Bali Tolak
Reklamasi ini dan mereka juga menyatakan menolak. Tapi ketika aku
tanya, apa yang kamu lakukan di Bali ketika kamu misalnya sedang
liburan di rumah atau di Yogya dengan komunitas-komunitas dari Bali
seperti KMHD gitu, apa yang dilakukan. Mereka menjawab, ya aku nggak
melakukan apa-apa sih, cukup aku tidak setuju dan menolak. Nah kalau
Bli Wayan sendiri, tadi jelas ya alasan-alasan untuk menolak reklamasi.
Tapi lalu sekarang, apa sih alasan mau berjuang menolak reklamasi,
dalam, kenapa mau ikut gerakan ini? Karena memang harus disuarakan ya.

Kebanggaan Bali memengaruhi
kelompok (40).
Reklamasi merusak lingkungan
seperti reklamasi Pulau
Serangan (42-44).
Reklamasi di kawasan suci (4447).
Kebersatuan untuk berjuang
bersama (67-70).
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Memang harus disuarakan apa yang kita lawan. Nah kebetulan wadahnya ada,
organisasinya ada, yang memang benar-benar fight untuk bertarung, ya kenapa
tidak kita masuk bergabung di sana? Harus disuarakan, kenapa ini harus
disuarakan. Ya perlawanan tapi nggak disuarakan ya gimana. Kan harus
disuarakan, dilawan. Maksudnya disurakan itu bisa dengan cara-cara yang
lain tapi kenapa Bli Wayan memilih menyuarakan dengan mengikuti
gerakan ini? Karena, apa ya, kalau kita cuma sendiri kan tidak mungkin dalam
berjuang itu. Kita harus bersatu, bersama, komitmen bersama. Tapi perjuangan
ini mungkin selain advokasi-advokasi, orang-orang yang mungkin di
bidangnya, karena mungkin kita tidak di sana ya kita berjuang di jalanan.
Oke. Lalu coba Bli Wayan menceritakan, apa ya, pasang surut atau
dinamika perjuangan Bli Wayan sendiri selama empat tahun terakhir.
Kalau pasang surutnya, kalau saya pribadi sih, tetap ya, konsisten ya. Kalau
saya pribadi konsisten tetap menolak reklamasi. Kalau dinamika masalah
gerakan, mungkin ada, ya massa cair ada masa jenuh itu kan biasa. Nah itulah
tugas kita, mungin sekarang yang ditugaskan sebagai simpul ForBALI di
Karangasem, kita harus lagi tetap membangkitkan semangat kawan-kawan kita.
Ya dengan acara kumpul-kumpul, membagikan informasi. Tapi kalau Bli
Wayan sendiri, pernah merasakan bosan nggak sih? Kalau bosan sih nggak
ya. Pasti itu. Nggak, nggak, nggak pernah saya merasa bosan selama ikut
perjuangan ini. Mungkin bisa diceritakan kenapa nggak bosan, karena ini
kan udah ikut empat tahun dan. Panjang ya. Gimana ya, kalau saya ya
semangat aja. Pokoknya saya udah ada di sana. Apa pun yang terjadi, sepanjang
kita dengan gerakan, ya saya akan lakukan. Tetap semangat. Terus apa yang
bikin tetap semangat? Mungkin, apa, gerakan ini unik gitu lho. Ada parade
budayanya, kita seperti hiburan kadang-kadang, apa lagi ada hiburanhiburannya, kita ketemu teman-teman, dulu kita nggak kenal sampai kita kenal
sampai seperti saudara. Intinya ada rasa-rasa bangga ikut ini. Kenal dari seluruh
Bali, apa lagi dari luar Bali juga banyak kan, sama Krisna jadi kenal juga kan.
Hahaha. jauh-jauh dari Yogya.
Hahaha. Lalu, Bli Wayan, setahu Bli Wayan aja ya mungkin, keanggotaan
dari Bali Tolak Reklamasi ini gimana sih, sistemnya? Sistem keanggotaan,

Berusaha menjaga konsistensi
kelompok (74-78).
Merasa tidak pernah bosan (7981, 83-84).
Merasa senang terlibat dalam
kelompok (85-90).
Aksi Parade Budaya yang
menyenangkan (85-88).

Keanggotaan memerlukan
komitmen mengikuti
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kayak misalnya harus mendaftar atau, apa, atau orang harus melakukan
apa biar masuk ke sini. ForBALI-nya ya? Ya ForBALI dan Bali Tolak
Reklamasi. Kayaknya sih, kalau ndaftar sih nggak ya. Tapi memang orangorang harus sudah berkomitmen sekali untuk menolak reklamasi ini dan
memang benar-benar konsisten dan mau mengikuti kesepakatan yang dibuat
dalam rapat. Gitu lah. Tertib.
Melaksanakan keputusan yang dibuat dalam rapat, contohnya? Kayak
rapat sebelum aksi kan. Kayak gitu. Ya jalankan aja. Tadi juga sempat
dibahas, harus memiliki komitmen untuk menolak ya? Selain itu, ada
nggak sih, komitmen lain yang memang dituntut dalam gerakan? Misalnya
kamu harus, tadi kan diceritakan harus menolak. Terus mungkin harus
apa, harus apa, gitu? Ya harusnya, ya kita harus aktif ya dalam gerakan,
dalam menggalang massa, menginformasikan informasi-informasi yang harus
kita sebar di socmed, berita-berita juga kita sebar, berita-berita yang misalnya
berita aksi itu kan harus disebar, itu yang kita lakukan di socmed. Kalau ke
masyarakat, kalau ada yang nanya ya harus kita jelaskan. Oke. Harus aktif.
Terus harus aktif itu apakah benar-benar diharuskan oleh gerakan atau?
Ya itu tergantung hati nurani kita deh. Kita bisanya, kapan atau gimana. Kalau
dipaksa betul kan ya nggak. Ya mulai dari, memang dari diri kita itu kalau
benar-benar, menolak ya harusnya.
Kalau Bli Wayan sendiri punya komitmen pribadi yang khusus nggak,
untuk gerakan Bali Tolak Reklamasi ini? Maksudnya, apa ya, berjanji
pada diri sendiri harus apa, harus apa. Kalau janjinya akan tetap menolak
reklamasi, apapun nanti hasilnya, jadinya. Selama masih bersama ForBALI dan
Bali Tolak Reklamasi itu. Akan tetap sampai, mudah-mudahan menang. Oke.
Astungkara.
Lalu tadi Bli Wayan juga sempat bilang kalau gerakan ini, bikin kenal
orang dari seluruh Bali. Sebenarnya yang ikut Bali Tolak Reklamasi itu
siapa aja sih, Bli, dan mereka itu dari kelompok mana aja? Banyak ya. Dari
STT, dari desa adat, seniman, musisi. Banyak. Selain itu? Mungkin bisa
disebutkan sebanyak mungkin. STT ada banyak, desa adat juga. Mahasiswa,
kumpulan motor juga ada, sekaa itu juga ada kayak sekaa baleganjur. Bale

kesepakatan (95-98).

Usaha menyebarluaskan isu
(104-108).

Janji berjuang sampai menang
(115-117).

Latar belakang anggota (121122, 123-125).
Kebersatuan karena kesamaan
pandangan (131-134).
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ganjut itu kan termasuk seniman. Apa lagi ya, lupa saya. Tapi ini mungkin
juga latar belakangnya berbeda-beda ya. Ada yang STT, desa adat, desa
adat sendiri ada tiga puluh sembilan desa adat yang itu tersebar di semua
kabupaten. Terus ada seniman, mahasiswa, komunitas motor, bale ganjur.
Nah temen-temen ini kan berarti latar belakangnya berbeda-beda, ya, Bli.
Nah gimana sih akhirnya dari perbedaan latar belakang itu bisa bersatu
dalam gerakan ini? Nah kalau itu, uniknya. Uniknya gerakan ini dari semua
kalangan bisa bergabung buat satu gerakan yang besar dan panjang. Mungkin
apa, apa namanya, komitmen, padangannya soal reklamasi udah sama untuk
menolak itu. Makanya kita bisa berbaur jadi satu kesatuan.
Kalau hubungan Bli Wayan pribadi sama teman-teman yang berbeda latar
belakang ini gimana, selama ini? Kalau saya sih emang senangnya berteman
ya, senang bergaul gitu. Ya biasa-biasa aja. Ada udah sampai kayak saudara.
Dari dulunya nggak kenal, sekarang udah sampai kayak saudara. Ngumpulngumpul itu asik gitu. Sampai jadi saudara. Kenapa bisa dibilang sampai
jadi saudara? Kan artinya dia dengan kita itu ya, perhatian. Kalau kita nggak
datang aksi, mungkin ditanya, kenapa nggak ikut aksi, gitu kan, eh kok nggak
kelihatan di foto gimana nih. Hahaha. Ya begitulah, ditanyain. Teman-teman
dari mana, dari Gianyar, dari Negara, eh ke mana kemarin kok nggak ikut, kan
gitu. Makanya kan ya dia perhatian sama kita. Eh nanti ikut aksi ya. Baru
ketemu aja udah fotoan.
Oke. Bali Tolak Reklamasi. Kalau Bli Wayan sendiri kan hidupnya nggak
cuma dalam Bali Tolak Reklamasi aja. Mungkin ada keluarga, di
lingkungan kerja, di lingkungan banjar dan masyarakat. Nah itu gimana
Bli Wayan membagi dan membedakan peran dalam Bali Tolak Reklamasi
dan di luar Bali Tolak Reklamasi. Kebetulan keluarga sangat mendukung ya
kalau saya ikut dalam gerakan ini. Keluarga sangat, sangat mendukung.
Keluarga, istri, anak, pacar, hahaha, sangat mendukung. Kalau di desa adat,
kebetulan desa adat saya sudah membulatkan tekad menolak reklamasi dan
sudah mendeklarasikan diri. Ya baguslah hubungannya, lancar-lancar aja.
Mendirikan baliho di kampung ya ikut mendirikan. Tidak ada yang
mengintimidasi. Tapi kalau ya suara-suara nyinyir, sumbang ya di luar itu tapi

Bersaudara dalam kelompok
(136-139, 140-142).

Keluarga mendukung
keterlibatan (150-152).
Usaha menyebarluaskan isu
(156-161, 163-164).
Tidak memusuhi pihak lain
(159-161).
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kita nggak dengar ya udah. Kalau misalnya ke saya, kenapa ikut Tolak
Reklamasi, ya kita jelaskan aja begini-begini, reklamasi itu begini-begini. Kalau
dia mau terima ya bagus, kalau tidak ya namanya masing-masing punya nurani
kan beda-beda ya udah. Musuhin jangan, dimusuhin juga jangan. Kalau dia mau
ikut, kita rangkul. Oke, tapi apakah terus isu-isu mengenai Bali Tolak
Reklamasi ini selalu dibawa dalam lingkungan lain gitu? Iya. Kalau
misalnya kita sama-sama pakai kaus, ketemu, saya juga pakai kaus ini. Ini
ngobrolnya juga pas kumpul-kumpul, kita ngobrol, kadang-kadang ngobrolin
itu, gitu. Kapan aksi, kapan aksinya, aksinya gimana. Kalau kita tahu ya kita
ceritain lah, kita kasih tahu kalau akan ada aksi gini.
Oalah gitu. Dari 2015-2019 berarti udah ada empat tahun. Apakah ada
pikiran atau perilaku dari Bli Wayan yang berubah antara sebelum
mengikuti dan akhirnya mengikuti gerakan ini? Kalau menurut keluarga
saya, kakak saya terutama, yang dulunya saya sangat, apa, nggak disiplin,
urakan, nah sekarang udah, ya dalam berbicara itu agak udah, nggak lah kalau
seperti dulu, cuma teriak-teriak kosong, kayak gitu. Dengan juga di lingkungan
nanti kita juga sekarang, kalau dulu kita merokok buang puntung rokok
sembarangan, kalau sekarang udah lebih hati-hati, gitu. Kadang kalau buang
sampah juga, jadi sekarang lebih, lebih bisa menjaga lingkungan sekitar kita.
Selain itu, ada lagi, mungkin? Ini tadi kan lebih ke perilaku, kalau yang
pikiran? Nah kalau pikiran juga apa, kita dapat belajar. Belajar. Selain kita
belajar tentang alamnya tapi kita juga bisa belajar tentang, hukumnya, belajar
tentang adatnya. Karena kan yang ikut dari desa adat. Desa adat lain kan beda.
Itu, kita bisa belajar, apa, orang dari sini begini, misalnya, orang dari sini
begini. Ya itu kan bisa kita pelajarin. Berarti ada beberapa perubahan
pikiran dan perilaku selama menjalani ini. Sangat! Kok bisa sih ikut
gerakan terus terjadi perubahan-perubahan kayak gitu? Karena kita kan
pembela alam ya. Kalau kita membela alam tapi kita tidak mengubah perilaku
hidup kita tentang alam kan jadinya nggak, nggak enak ya. Ya semampunya,
sebisanya kita mengubah perilaku, ya contoh kecilnya dari membuang sampah
nggak sembarangan. Dulunya kita sangat lupa akan hal itu, membuang sampah,
membuang botol minuman, kan kadang-kadang nggak kepikiran, padahal udah

Perubahan dalam penyampaian
pendapat (170).
Perubahan kesadaran lingkungan
(172-175, 183-191).
Gerakan sebagai ruang belajar
(177-181).
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ada tulisan dilarang buang sampah. Ya berarti kita udah sadar habis dapat
informasi-informasi, tentang bencana alam yang bukan cuma kehendak Tuhan,
tapi bisa dari perilaku manusia. Kalau tidak berubah, ya gitu. Kenapa
kesadaran-kesadaran itu bisa munculnya dalam gerakan ini? Kalau pas
aksi-aksi itu kan kadang-kadang, ada ini, tolong jangan buang sampah
sembarangan. Kita dikasih-kasih info seperti itu. Kadang-kadang informasi
bahwa kalau ini terjadi reklamasi bakal, apa, tsunami, apa, banjir rob.
Oke, Bli Wayan. Lalu mengapa gerakan ini memilih menjadi satu gerakan
yang besar dalam kelompok yang besar daripada, apa ya, bergerak
sendiri-sendiri. Misalnya Karangasem membuat Tolak Reklamasi sendiri,
di Gianyar sendiri, di Badung sendiri, di Denpasar sendiri. Tetapi kenapa
lebih memilih untuk menjadi satu kelompok yang besar? Kalau begitu,
lebih bagus kita bersatu dalam berjuang itu. Biar kita nggak seperti zaman
penjajahan, berjuangnya sendiri-sendiri kan susah jadinya. Kalau kita bersatu,
kita bisa melawan. Mana kita bisa berjuang sendiri melawan musuh yang sangat
besar. Memang apa sih, menurut Bli Wayan, pentingnya jadi kelompok?
Pentingnya jadi kelompok, di samping kita dapat belajar, ide-ide, menemukan
ide baru dalam satu kelompok yang besar itu, dan semangatnya kalau kita
bersama itu kan pasti berlipat. Bersatu, semangat, semangat yang besar jadinya.
Kalau kita sendiri kan kadang-kadang kita suruh jalan ke depan sendiri beli
rokok, malas. Hahaha. Nongkrong di warung kopi sendiri kan malas. Kalau
ramai-ramai kan, apa lagi ada ceweknya kan, hahaha, kan asik.
Oke, Bli Wayan. Ini aku minta pendapat Bli tentang beberapa kelompok
atau golongan orang-orang di luar Bali Tolak Reklamasi ya. Mungkin
yang pertama, gimana pandangan Bli mengenai orang-orang yang
menolak reklamasi tapi memilih untuk tidak bergerak, diam? Dia menolak
reklamasi tapi dia diam? Kalau saya pribadi sih, ya biarkan aja dia begitu,
sukanya ya seperti itu. Kalau dia mau ikut ya kita rangkul. Kalau dia bertanya
ya kita kasih tahu, kita jawab. Sambil membuka hati nuraninya buat ikut
bergerak. Itu untuk yang menolak tapi diam ya. Terus kalau padangan Bli
Wayan untuk teman-teman yang dulu pernah mendukung reklamasi?
Maksudnya dulu sempat ada beberapa aksi yang pro-reklamasi. Nah kalau

Kebersatuan karena musuh besar
(201-204, 205-207).

Usaha menyebarluaskan isu
(215-218, 226-227, 230-232).
Membiarkan pihak yang berbeda
(223-225, 229-230).
Pro-reklamasi adalah pengecut
(233-235).
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pandangan untuk kelompok-kelompok itu, golongan-golongan orang
seperti itu gimana? Berarti itu orang yang, apa namanya, apa namanya. Kalau
saya pribadi sih memandang orang kayak gitu, ya biarkan saja dia seperti itu,
biarkan dia tetap seperti itu dengan pandangannya dia sendiri tentang reklamasi.
Dia kan punya pendapatnya tentang reklamasi. Kalau kita mungkin. Ya kita
tetap aja bergerak. Kita sambil berdoa mudah-mudahan dia berubah, berubah
sikapnya untuk sama-sama menjaga Bali ini. Kenapa pada kelompok, pada
dua kelompok ini, Bli Wayan lebih memilih untuk lebih membiarkan?
Kalau kita paksa, mungkin kita ribut ya, kalau kita paksa, karena dia punya
pandangan sendiri. Tapi kalau dia mau berdiskusi, ya kita bisa untuk berdiskusi.
Kalau dia melawan ya kita lawan. Kita lawan, misalnya dia dengan aksi ya kita
dengan aksi. Kalau dia dengan advokasi ya kita dengan advokasi, begitu. Kan
selama ini nggak, orang-orang itu kan, boleh dibilang, dia pengecut, dia tidak
berani mengadakan aksi kayak kita yang terus menerus. Mana dia ada
mendirikan baliho bahwa saya pro-reklamasi, kan nggak ada. Hahaha. Oke.
Kalau Bli Wayan sendiri punya pengalaman pribadi nggak, berhubungan
dengan dua kelompok orang seperti itu? Nggak punya.
Terus bagaimana makna gerakan Bali Tolak Reklamasi buat hidup Bli
Wayan? Membuat hidup lebih bergairah, sangat bergairah. Apa lagi kalau udah
ada kabar bakal ada aksi itu. Jadi semangat gitu. Kenapa itu bisa bikin
bergairah dan lebih semangat? Satu, kita bisa mengeluarkan, apa, apa
namanya, uneg-uneg bahwa kita kan kita sudah menolak reklamasi dan
menunjukkan kita punya, apa namanya itu, menunjukkan dengan jelas bahwa
kita menolak reklamasi. Inilah cara kita untuk menjaga alam Bali. Kenapa
menjaga alam Bali ini bisa membuat Bli Wayan lebih bergairah? Kenapa
tidak? Karena, karena kan kita orang Bali itu sangat menyucikan laut,
menyucikan laut. Kalau itu mau diurug dan itu merusak alam, kenapa tidak kita
lawan? Sama dengan orang yang mau kencing di tempat suci kita, di sanggah
kita. Masak kita biarkan dia, kalau kita tidak lawan dia. Dengan cara diplomasi
maupun bergerak melawan. Seperti itu.
Terus apa sih yang mau dicapai gerakan Bali Tolak Reklamasi, tujuan
akhirnya? Ya memenangkan Teluk Benoa dan mengembalikan itu menjadi

Keterlibatan membuat hidup
lebih semangat (239-240, 241244).
Reklamasi ditolak karena berada
di kawasan suci (246-250).

Tujuan kelompok (252-253).
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kawasan konservasi.
--- --- --Oke. Selamat pagi Bli Wayan. Makasih sudah menyediakan waktu lagi
untuk berpartisipasi dalam penelitian. Maaf kalau akhirnya harus
mengulang beberapa pertanyaan dan mengganggu pagi yang cerah ini.
Oke, mungkin aku mengingatkan kembali ya, kemarin tentang
pandangan-pandangan Bli Wayan tentang temen-temen yang, apa
namanya, menolak reklamasi tapi memilih untuk tidak terlibat dan temanteman yang dulu pernah melakukan aksi-aksi yang pro-reklamasi dan
mungkin sampai sekarang masih berpikiran kalau reklamasi itu ada
manfaat baiknya. Nah kalau Bli Wayan sendiri pernah belum menemui
orang seperti itu langsung secara? Kalau secara pribadi pernah, di kampung
pun ada teman-teman yang seperti itu. Tapi pandangan saya pribadi sama dia,
kan ini tidak boleh dipaksakan, orang berjuang itu kan nggak boleh dipaksakan,
tergantung hati nuraninya dia. Kalau dia berjuang dengan cara diam, dia merasa
nyaman, ya kita biarkan aja dulu. Tapi kita tidak memutus hubungan sama dia,
kan. Kita tetap berteman, kita tetap bercerita-cerita. Kalau dia mau tahu tentang
informasi perjuangan kita, kita kasih. Kan harapannya, siapa tahu dia mau ikut
untuk bergerak dalam barisan kita. Jadi lebih ke memberikan informasi terus
aja ya. Iya. Nggak mungkin kita musuh dia. Artinya kita nggak boleh mencela
dia. Tetap aja jaga pertemanan. Ada lagi mungkin, pengalaman pribadi yang
lain, selain di desa? Kalau pengalaman yang lain yang nyinyir gitu banyak lah.
Artinya orang yang mungkin dia antara pro, tidak, menolak pun dia tidak, orang
kayak begitu kan kadang-kadang dia bertanya, apa sih manfaatnya, enaknya
kamu ikut Tolak Reklamasi, gitu. Kita kasih tahu aja informasi yang kita tahu,
bahwa reklamasi seperti ini, kalau terjadi seperti ini, bayangkan saja Bali yang
sudah padat, apa lagi Bali Barat udah padat begini bakal dibangun reklamasi
ada kerja, tempat tinggal, nantinya kan, apakah tidak menimbulkan, apa
namanya, kesenjangan sosial. Karena pasti akan mendatangkan tenaga kerja
sangat banyak.
Oke. Terus mungkin kita beranjak ke sejarah Bali yang semalam juga
sempat saya ceritain. Kalau Bali ini kan banyak kejadian-kejadian sejarah

--- --Tidak memaksakan pendapat
(264-268, 271-272, 276-277).
Usaha menyebarluaskan isu
(268-270).

Sejarah puputan memengaruhi
kelompok (290-295, 306-309).
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tentang campur tangan orang dari luar Bali tapi orang Bali sendiri juga
punya sejarah untuk melawan mereka. Kayak, apa namanya, penjajah
Belanda dilawan dengan Puputan, terus investasi pasca reformasi, atau
mungkin setelah peristiwa ’65 yang banyak memakan korban di Bali, atau
mungkin juga Bom Bali. Nah, pengaruh peristiwa-peristiwa itu ada nggak
sih? Atau gimana pengaruh itu bagi gerakan Bali Tolak Reklamasi. Kalau
pengaruh itu mungkin ada ya. Artinya tentang perjuangan pejuang-pejuang
melawan penjajahan itu, semangat puputannya masih kita, apa namanya,
rasakan dan tetap kita bangga dengan pejuang-pejuang kita terdahulu,
pahlawan-pahlawan itu. Mereka yang berjuang mengamankan Bali, kenapa
sekarang kita sebagai generasi penerusnya, tidak mengikuti semangat
perjuangannya. Harusnya ya tetap mengikuti semangatnya itu. Kalau untuk
mungkin masalah-masalah investor, kita kan tidak membenci pembangunan ya,
kita tidak menolak kemajuan. Kita menerima asalkan pembangunan itu untuk
kesejahteraan, kesejahteraan masyarakat, menguntungkan, dan tidak melanggar,
artinya pengerusakan lingkungan. Yang kita lawan kan, yang, investor yang
hanya untuk mencari untung dan tidak mengikuti, apa namanya, mengenai
lingkungan. Itu yang kita lawan. Kalau investor datang berinvestasi tapi dia
tidak, tidak memikirkan dampak di sekitarnya itu, kan kita harus kritis
mengenai hal itu. Oke. Kalau puputan sendiri memang hari ini terus kayak
apa sih puputan yang dilakukan oleh teman-teman Bali Tolak Reklamasi?
Artinya, kalau menghitung panjangnya perjuangan kita ya, dalam lebih dalam
lima tahun itu, artinya semangat puputan untuk menjaga Bali itu tetap masih
ada, tetap ada. Kan bisa diwujudkan dengan terus bergerak, terus berjuang,
turun ke jalan. Kan itu semangat tandanya, semangatnya tetap. Kalau misalnya
kita harus puputan, chaos mungkin terjadi, ya kita harus siap.
Oke terus, kalau di Bali Tolak Reklamasi ini penggalangan dananya
gimana sih, Bli? Maksudnya keperluannya kan banyak. Ada kayak
pendirian spanduk, mungkin ada mobil komando saat aksi, konsumsi saat
aksi. Kalau itu kan kita, kalau di masing-masing simpul kan beda-beda ya. Nah
kalau di Karangasem, di desa adat saya sendiri, kalau di Forum Pemuda
Karangasem itu masalah itu dananya kolektif. Sendiri-sendiri, berangkatnya dia

Reklamasi tidak memikirkan
dampak (299-303).

Gotong royong dalam
penggalangan dana (315-323).
Solidaritas lintas batas (326,
328-332).
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dengan dana sendiri-sendiri, beli bensin, beli makan, beli air. Untuk mungkin
pemasangan baliho juga seperti itu. Kita punya dana dari penjualan kaus-kaus
kan, kaus Bali Tolak Reklamasi-Karangasem yang itu kita jual ke teman-teman,
nanti untungnya kita kumpulkan. Nanti kalau pas ada aksi misalnya pendirian
baliho, ya pakai itu. Kita bikin acara bersih-bersih pantai ya pakai itu untuk beli
air aja. Nggak ada sumbangan dari siapa-siapa ya, sendiri-sendiri. Tapi selama
ini teman-teman nggak ada yang mengeluh. Nah itu dia kalau, urun-urunan itu
dia happy aja ya. Kita 10.000-10.000 aja udah berdiri baliho itu. Terus
mungkin tentang kaus, kalau kaus sendiri itu terbatas dijual dalam basis
atau gimana sih? Kayak pagi ini Bli Wayan pakai kaus dari Sanur,
padahal kan orang Karangasem. Nah itu kan artinya nggak terbatas. Kita
share aja di media sosial, siapa yang mau beli, kita kasih. Karena, apa namanya,
apa namanya itu, lupa saya. Solidaritas. Solidaritas pertemanan itu kan. Ada
basis A yang bikin kaus, kita bersolidaritas untuk membelinya. Kan itu pun
akan dipakai untuk gerakan kan. Beda kalau orang pribadi yang mencetak,
keuntungan untuk dia, kan kita nggak. Kan nggak bisa seperti itu. Kalau untuk
gerakan ya pasti kita support kan. Rasa solidaritas perjuangan kita itu di situ itu.
Oke. Terus kita flashback lagi nih ke Agustus 2018 ya. Ketika itu
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kan menyatakan kalau
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan rencana reklamasi ini tidak
memenuhi syarat dan syarat yang tidak bisa dipenuhi adalah alasan sosial
budaya yaitu penolakan dari masyarakat. Nah penolakan dari masyarakat
ini kan sumbernya juga dari Bali Tolak Reklamasi. Nah gimana Bli Wayan
melihat alasan yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup ini?
Baguslah kalau ditolak kan. Kalau dia menerima karena ada masih tetap ada
penolakan. Artinya perjuangan kita tidak sia-sia, perjuangan kita diperhatikan.
Biar kita tetap menjaga semangat perjuangan itu, harus tetap berjuangnya, tetap
kita jaga. Kalau pandangannya itu artinya kita tidak sia-sia selama lima tahun
itu berjuang, ternyata itu membikin AMDAL-nya tidak lolos, berarti kita sudah
berhasil dalam fase itu.
Terus dari pengamatan Bli Wayan sendiri, baik di Karangasem maupun di
tempat kerja di Denpasar ini, mungkin di teman-teman pemuda adat, atau

Berhentinya reklamasi
membuktikan hasil kerja
kelompok (340-345).

Perubahan penyampaian
pendapat (351-357, 361-363,
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komunitas-komunitas, ada nggak sih perbedaan temen-temen itu sebelum
dan sesudah mengikuti gerakan ini? Kalau yang saya, apa namaya, amati,
teman-teman yang bergabung dalam Forum Pemuda Karangasem itu sangat
ada. Dulunya dia orang yang, anggaplah, urakan, cuma datang buat ngobrol dan
minum-minum, tidak, tidak tertarik untuk membicarakan perjuangan. Akhirnya
dia tertarik terus mau ikut bergabung, dia disiplin. Kalau biasanya dia ikut aksi
ogah-ogahan, sekarang dia tertib. Kalau masalah-masalah ke pribadi masingmasing untuk menjaga alam itu ada juga. Karena adanya dulu kita ngumpulngumpul cuma ngobrol ngalor-ngidul nggak jelas, sekarang kita ngobrolnya,
gimana kalau kita bikin acara, kayak yang seperti kita sudah buat itu, bersihbersih pantai, atau mengunjungi orang-orang tidak mampu, memberikan
sedikit-sedikit. Artinya jiwa sosialnya itu lebih, lebih meningkat aja. Jiwa sosial
dengan sesama, cinta lingkungan itu sangat dirasakan. Teman-teman di Forum
Pemuda Karangasem pun saya lihat sangat berubah sekali, setelah ikut gerakan
ini. Disiplin dia dalam berbicara, disiplin dalam bermedia sosial, tidak
sembarang menyebar, membagikan berita, itu sangat jelas yang media sosial.
Saya pun, setelah ikut Bali Tolak Reklamasi ini, mengalami itu. Dulunya saya
yang bermedia sosial ya nggak, sembarangan lah. Tapi saya sekarang bisa
menjaga berbicara di media sosial gimana, berita mana yang harus kita share.
Apa gunanya kita share berita yang nggak menguntungkan kita. Kalau ada
berita pergerakan ya itu aja yang kita share. Kita cari, cari-cari informasi di
sana. Itu aja sih perubahannya. Karena kalau kita kan kumpulnya pasti, kita
ngomongin masalah pergerakan, perjuangan, dan apa tujuan forum, makanya
kita buat Forum Pemuda Karangasem itu untuk perjuangan, dan sosial dan
budaya. Forum Pemuda Karangasem itu berarti nggak cuma dari
Candidasa, atau? Dari seluruh Karangasem dia, dari seluruh Karangasem.
Terbentuk tanggal 17 April 2017. Karena kebetulan teman-teman kan banyak
yang kumpul, gimana kalau kita buat suatu organisasi. Kebetulan saya yang
begini. Saya sih orangnya nggak bisa memimpin organisasi, tapi ya ayo kita
belajar bersama-sama. Jangan saya dijadikan pemimpin. Saya nggak bisa jadi
pemimpin. Kita belajar bersama-sama. Siapa yang punya ide, siapa yang punya
gagasan, kita tuangkan aja di sana, kita kasih sepakati, nanti kita jalani bersama-

364-369).
Perubahan dengan meneruskan
gerakan sosial lain (357-360,
369-372, 374-375, 378-379,
381-384, 389-392).
Perubahan kesadaran lingkungan
(397-400, 401-403).
Reklamasi berada di kawasan
suci (401).
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sama. Tidak ada pemimpin di sana, semuanya pemimpin. Jadi Forum Pemuda
Karangasem ini juga terbentuknya karena? Ketemunya karena di gerakan,
ketemunya karena di gerakan. Kan ketemu di pas aksi, dari mana, dari
Karangasem ini, Karangasem ini, Karangasem ini. Terus ketemu-ketemu lalu
dekat kan. Dekat, akhirnya kita sepakati membuat gini. Itu anggotanya baru,
berapa ya, sekitar empat puluhan, orang-orang yang sangat aktif. Tapi kalau
aksi ada yang, mungkin datangnya, ya karena kerja, lima belas orang aja udah
banyak. Terkendala lokasi juga, karena ada yang jauh. Kadang-kadang dia
kerja, ada yang sekolah. Kalau kegiatan dari Forum Pemuda Karangasem
sendiri ada apa aja, Bli? Kegiatannya sih justru, apa ya, sifatnya spontan aja.
Kalau di grup itu misalnya, gimana kawan-kawan kita kumpul, ayo tentukan
tanggalnya, gitu. Spontan aja. Mau buat apa nih, ayo kumpul aja dulu. Ya kita
kumpul, ngobrol, buat apa, buat apa. Entah kita buat bersih-bersih tempat, atau
camping juga. Tidak, belum, apa namanya, terorganisasi sekali karena
kesibukan masing-masing kan. Kumpulnya kan malam aja bisanya. Oke. Terus
tadi ada perubahan untuk mau berjuang, terus lebih peduli lingkungan,
memiliki jiwa sosial. Menurut Bli Wayan, kenapa sih perbedaanperbedaan ini, bisa ada karena mengikuti gerakan? Gerakan ini kan,
sepertinya gerakan yang menyelamatkan alam ya. Artinya kita ikut di sana,
kenapa tidak membuka wawasan kita bahwa alam itu perlu dijaga. Kalau kita
tidak ikut berjuang tapi tidak mengerti cara menjaga alam itu, kan susah ya.
Kita berjuang menolak reklamasi dengan alasan bahwa itu kawasan suci tapi
besok kita ke pantai bawa kresek buang sembarangan kan susah. Nah dari situ
artinya muncullah pemikiran-pemikiran, oh iya kita nggak boleh buang ini, kita
nggak boleh terus seperti itu. Nah kita pun kalau ketemu teman-teman, kita
belajar bersama, mengedukasi diri sendiri, sama teman-teman itu seperti itu.
Saling belajar, belajar. Udah itu aja.
Terus, gerakan Bali Tolak Reklamasi ini kan besar ya. Maksudnya
massanya berasal dari semua kota dan kabupaten di Bali, terus juga
teman-teman ini pernah bikin aksi yang sampai tiga puluh ribu orang
datang, ada tiga puluh sembilan desa adat juga yang menolak reklamasi.
Dan juga militan karena udah jalan masuk tahun keenam ya ini. Nah

Menunggu kesepakatan
kelompok mengenai masa depan
(416-422).
Fokus pada perlawanan hari ini
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kalau misalnya nih, tujuan akhir yang semalam Bli Wayan cerita bahwa
Teluk Benoa bakal kembali jadi kawasan konservasi lagi, kalau tujuan itu
tercapai terus habis itu kira-kira mau ngapain, dengan orang sebanyak
dan semilitan itu? Kalau masalah itu, kalau saya pribadi ya, kalau saya sendiri,
nanti kan menunggu apa lagi ya, karena kita masuk dalam barisan itu ya, kita
nanti menunggu kesepakatan teman-teman, itu apa yang akan kita lakukan ke
depannya setelah Teluk Benoa dinyatakan menang, dikembalikan menjadi
kawasan konservasi. Kita kan punya organisasi, nah di situ kalau misalnya
organisasi itu menentukan kalau kita akan melakukan apa, kan kita balik lagi
tanya ke diri kita, kita akan terus ikut, atau kita berhenti, merasa puas karena itu
kembali, atau gimana. Nah itu nanti kan. Sekarang bayangannya itu belum ada
ya, belum ada. Karena sekarang kan yang kita pikirkan kan, akan melawan izin
baru yang baru keluar ini. Jadi ya itu aja. Untuk membayangkan setelah Teluk
Benoa menang itu belum terbayang, belum bisa dibayangkan, apa yang harus
kita lakukan. Itu kan, untuk menjaga semangatnya, mungkin nanti apakah kita
akan melakukan bersih-bersih di sana untuk menjaga persaudaraan organisasi,
mungkin seperti itu. Kalau saya belum ada pandangan gimana itu. Tinggal
menunggu waktu, kita menunggu waktu. Karena kan izin lokasinya kan dua
tahun, berarti kan kita perlu memikirkan bersama lagi dua tahun. Nah itu, yang
besok aja kita belum tahu mau berbuat apa. Apa lagi setelah dua tahun. Tapi
kalau harapan Bli Wayan pribadi? Kalau harapannya setelah dikembalikan
itu, ya kita harus merawatnya. Apakah kita bekerja sama dengan, apa, desa-desa
adat yang pesisir, entah pemerintah juga. Kan kebijakannya itu punya
pemerintah, kita sebagai rakyat kan meminta yang terbaik. Kalau itu
dikembalikan dan harus dirawat, kan pemerintah harus melakukan itu. Kita
sebagai rakyat kan akan mendukung ini pemerintah kalau itu memang baik
untuk rakyatnya. Kalau misalnya akan direvitalisasi, dibersihkan itu kan bagus.
Itu kita dukung nanti. Entah dukungan, kayak tadi membersihkan sampah
plastiknya. Mungkin kita bisa lakukan. Kalau menjaga itu kan punya
pemerintah ya. Itu aja sih ya.
Oke, mungkin sebelum terakhir, menurut Bli Wayan, apa sih yang jadi
kekuatan Bali Tolak Reklamasi sampai bisa sampai hari ini? Selain yang

(422-428).
Harapan untuk gerakan (432436, 438-441).

Kecintaan alam memengaruhi
kelompok (44-448).
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saya nyatakan tadi malam itu, yang menjadi kekuatan itu adalah cinta. Mungkin
cinta ya, bukan artinya cinta percintaan. Kita cinta alam, kita cinta lingkungan.
Itu yang membuat semangat kita terus terjaga. Karena apa? Karena tanpa cinta,
tanpa kasih sayang kita pada alam itu kan nggak mungkin. Karena ada cinta dan
kasih sayang, muncul bahwa itu harus kita jaga. Sama kita akan menjaga pacar
kita kan karena ada cinta. Hahaha. Gitu. Oke-oke, cinta. Hahaha. Tapi kalau
menurut Bli Wayan pribadi ya, apa sih kelemahan dari gerakan ini yang
masih harus diperbaiki? Kelemahannya, apa ya, mungkin, masa-masa fase
pasang surut itu, semangatnya itu, kita harus tetap, apa, menjaga kawan-kawan
kita agar tetap semangat, tetap semangat. Kelemahannya, apa namanya,
penyebaran informasi kita juga harus diperbanyak biar menjaga semangat
kawan-kawan itu. Kalau mungkin masalah kelemahan yang lainnya, masalah
advokasi dan hukum itu kan beda lagi. Kalau saya sendiri yang sebagai simpul
Karangasem itu mungkin kelemahannya di komunikasi sama kawan-kawan.
Tapi itu tetap kita perbaiki. Itu yang harus kita jaga. Misalnya kan ada kawankawan kadang-kadang, saya merasa bosan nok, gitu-gitu aja, kok gitu-gitu aja,
misalnya, aksinya. Bagaimana caranya kita membangkitkan lagi dia. Nah
dengan cara-cara kita kayak ajak dia ngobrol, gimana perjuangannya, kalau
kamu berhenti itu di tengah jalan kan artinya kamu pecundang. Ya satu dua
kali, dengan kesibukan kerja, ya gapapa, tapi jangan sampai hilang sama sekali,
rugi perjuanganmu selama ini kalau kamu berhenti. Kan gitu. Udah hampir
enam tahun, gitu. Cuma menjaga semangatnya itu.
Oke. Mungkin terakhir, apa saran Bli Wayan buat gerakan-gerakan lain
yang hari ini masih berjuang atau mungkin yang di waktu mendatang
bakal ada gerakan-gerakan baru? Sarannya sih harus tetap kompak,
semangat, menjaga persaudaraan, menyatukan semua ide-ide gagasan-gagasan
itu menjadi satu kekuatan besar untuk melawan kesewenang-wenangan
pemerintahan, investor-investor rakus yang mau merusak alam kita. Nah ini
mungkin gerakan Bali Tolak Reklamasi ini gerakan besar yang sangat panjang
ya, yang mungkin jadi role-model bagi pergerakan-pergerakan yang sekarang
muncul, kayak ForBanyuwangi, kan ada itu, kayak pergerakan di, mana itu lagi.
Kan bisa kita dijadikan contoh bahwa semangat orang Bali ini menjaga tanah

Usaha menjaga semangat
bersama (452-455, 460-465).
Kritik pada kelompok (453-455,
457-458).

Kekompakan kelompok penting
untuk menjaga kebersatuan
(468-469).
Merasa gerakan menjadi role
model (473-477).
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476.
477.
478.
479.
480.

kelahirannya itu selama lima tahun itu menjadi contoh bahwa kita tidak bisa
dikalahkan dengan mudah kalau kita bersatu dengan segala intimidasinya,
gimananya. Kalau kita tetap bersatu, disiplin, kemenangan pasti diraih. Oke.
Mantap. Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih, Bli Wayan, dari Forum
Pemuda Karangasem.
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Lampiran 4. Kode, Tema, dan High-Order Theme

Putu
Reklamasi tidak
menguntungkan

Made
Reklamasi
memberi dampak
buruk

Kode
Nyoman
Reklamasi tidak
sesuai dengan
ekologi

Ketut
Reklamasi berada
di kawasan
konservasi

Proses reklamasi
bersifat manipulatif

---

---

Reklamasi tidak
menguntungkan

Reklamasi tidak
dibutuhkan

Reklamasi hanya
menguntungkan
segelintir pihak

Reklamasi
memberi dampak
buruk

Proses reklamasi
bersifat
manipulatif
Terlibat karena
sudah terlibat di
advokasi

Reklamasi hanya
menguntungkan
segelintir pihak
Terlibat karena
berkegiatan di
LSM

Kebanggaan Bali
memengaruhi
kelompok

Reklamasi berada
di kawasan suci
Kebanggaan Bali
memengaruhi
kelompok
Reklamasi hanya
Reklamasi
menguntungkan
memiliki dampak
investor
sosial
Reklamasi
Reklamasi hanya
membunuh usaha
untuk
pariwisata kecil yang kepentingan
sudah ada
investor

Proses reklamasi
bersifat manipulatif

Reklamasi
berdampak buruk

Terlibat karena aktif
dalam kampanye
sosial lingkungan

Terlibat karena
sudah terlibat di
kampanye

Wayan
Reklamasi
merusak
lingkungan
seperti
reklamasi
Pulau
Serangan
Reklamasi
tidak
memikirkan
dampak
Reklamasi
berada di
kawasan suci

Tema

High-Order
Theme

Ekologi

Alasan
Penolakan

Budaya

Reklamasi
tidak
memikirkan
dampak

Sosial

---

Peran Sosial

Alasan
Terlibat
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sebelumnya
---

---

Punk mendorong
sikap menolak

---

Terlibat karena
memiliki sejarah
buruk dengan
pemerintah
Terlibat karena
menjadi punk
Terlibat karena aktif
dalam kampanye
sosial lingkungan
Terlibat karena
mendapat ajakan
---

---

---

Pengorbanan
waktu untuk
kelompok
Pilihan tidak
mengistimewakan
diri
Menganggap diri
sama dengan
anggota lain
Komitmen
pribadi
Lempeng dalam
dinamika

Meluangkan
waktu untuk
kelompok
Mengatur waktu
untuk kelompok

Membagi waktu
untuk kelompok

Usaha pribadi
menyebarluaskan
isu
Berbagi peran
dalam kelompok
Meninggalkan
label
Urusan personal
tidak dibawa ke
kelompok
Kesepakatan
bersama

Usaha pribadi untuk
gotong royong
kelompok

Peran
berdasarkan
persetujuan

Usaha pribadi untuk
gerakan

Kritik kritis untuk
kelompok

sebelumnya
---

Terlibat karena
sudah terlibat di
kampanye
sebelumnya
Terlibat karena
mendapat ajakan
--Usaha pribadi
menyebarluaskan
isu
Merasa tidak
pernah bosan
Komitmen untuk
mendukung
dengan
kemampuan

---

---

Latar Belakang

---

Lingkungan
Sosial

Terlibat karena Inisiatif
inisiatif
Merasa tidak
Mengutamaka
pernah bosan
n kelompok
Janji berjuang
sampai
menang
Solidaritas
lintas batas
Fokus pada
perlawanan
hari ini

Keanggotaan
memerlukan
komitmen

Demokratis

Aktivitas
Dalam
Kelompok/
Karakteristik
Kelompok
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kelompok
Aturan kelompok
berdasarkan
musyawarah
Menunggu
keputusan
kolektif
Independensi
kelompok

Keanggotaan
terbuka dan bebas

Latar belakang
anggota

Keanggotaan
yang bersifat cair

Asal anggota
Kelompok yang
mendukung
gerakan
Gotong-royong
dalam kelompok

Penggalangan
dana kelompok

Keanggotaan
kelompok
berdasarkan
keinginan pribadi
Latar belakang
anggota

Gerakan
mempersatukan
banyak elemen

Latar belakang
anggota
Penggalangan
dana kelompok

Kebersatuan untuk
mengakumulasi
kekuatan

Kebersatuan
untuk
menyatukan suara

Aktivitas
penggalangan
dana
Gotong royong
kelompok

Pengumpulan dana
dalam kelompok

Penggalangan
dana

Penggalangan dana
Gotong royong
Usaha pribadi untuk dalam kelompok
gotong royong
kelompok
Perubahan Menyama
Braya

mengikuti
kesepakatan
Menunggu
kesepakatan
kelompok
mengenai
masa depan
Kritik pada
kelompok
Solidaritas
lintas batas

Terbuka

Keanggotaan
memerlukan
komitmen
mengikuti
kesepakatan
Latar belakang
anggota

Gotong royong Gotong
dalam
Royong
penggalangan
dana
Solidaritas
lintas batas
Kekompakan
kelompok
penting untuk
menjaga
kebersatuan
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Pilihan kelompok
berdasarkan
kebutuhan
Aktivitas
kelompok
mengalir
berdasarkan
kebutuhan
Keanggotaan
berdasarkan
kebutuhan
Perubahan peran
sesuai situasi
Pembagian peran
dalam kelompok

Masa depan
tergantung situasi

---

---

---

Situasional

Berbagi peran
dalam kelompok

Aktivitas
berdasarkan
kemampuan
Latar belakang
seniman yang
mendukung gerakan
Usaha pribadi untuk
gerakan

Aktivitas
dalam
kelompok
berdasarkan
daerah asal

Mengakui
keunikan
individu

Usaha pribadi
menyebarluaskan
isu

Aktivitas
kelompok
berdasarkan
kemampuan
Usaha pribadi
menyebarluaskan
isu
Keanggotaan
kelompok
berdasarkan
keinginan pribadi
Komitmen
menolak
berdasarkan
keinginan pribadi
Komitmen untuk
mendukung
dengan
kemampuan
Terlibat sebagai
sarana berjuang

Gerakan
sebagai ruang
belajar

---

Keanggotaan
berdasarkan
kebutuhan

Usaha pribadi untuk
gotong royong
kelompok

Advokasi tidak
berbeda dengan
pengalaman

Terlibat sebagai
sarana berjuang

Terlibat sebagai
ruang belajar

Makna
Partisipasi
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advokasi

Kelompok
sebagai ruang
belajar
Advokasi dalam
Kelompok
kelompok
sebagai ruang
menjadi passion
pertemanan
dan hobi
Kelompok
sebagai
penyemangat dan
penyeimbang
hidup
Koreksi pada
Menganggap
penolak reklamasi penolak reklamasi
yang hanya diam yang pasif kurang
referensi
Pembedaan antara Usaha mengajak
inisiator dan
individu lain
bukan
Apresiasi pada
penolak reklamasi
Aparat
Usaha mengajak
dikecualikan
individu lain

Terlibat sebagai
ruang
pertanggungjawaban
punk

---

---

Mendiamkan orang
yang tidak bersikap

Abstain karena
takut

Usaha
menyebarluaskan isu

Mempertanyakan
motif dan latar
belakang pro-

Usaha pribadi
menyebarluaskan
isu

Bersaudara dalam
kelompok

Intimidasi yang
didapatkan

Aksi Parade
Budaya yang
menyenangkan
Keterlibatan
membuat
hidup lebih
semangat

---

Penolak
reklamasi

Tidak
Tidak bersikap
memusuhi
pihak lain
Penghentian kerja Membiarkan
sama
pihak yang
berbeda
Tetap berteman
Membiarkan
walau tidak
pihak yang
mendukung
berbeda
Usaha
Usaha
menyebarluaskan menyebarluask
isu
an isu
Pro-reklamasi
Pro-reklamasi Pendukung
memiliki motivasi adalah
Reklamasi
materi
pengecut

Hubungan
antar
kelompok
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reklamasi
Intimidasi yang
didapat dari proreklamasi

Usaha mengajak
individu lain

Mempertanyakan
motif dan latar
belakang proreklamasi

Sindiran yang
diterima

Intimidasi yang
didapat
Aparat
dikecualikan
Menyadari
perbedaan antar
gerakan
Merasa menjadi
satu bagian
gerakan sosial
Perubahan dalam
membuang
sampah

---

Intimidasi yang
didapatkan

---

Perbandingan
dengan gerakan
sosial lain
Sikap terhadap isu
lain

Merasa
perjuangan tidak
didengarkan
pemerintah
---

Perubahan dalam
penyampaian
pendapat

Perubahan
keterbukaan dalam
hubungan

Advokasi tidak
berbeda dengan
pengalaman
advokasi

---

Terlibat sebagai
ruang belajar

Berhentinya
reklamasi
membuktikan
hasil kerja
kelompok
Penolakan
kelompok

Berhentinya
reklamasi
membuktikan
hasil kerja
kelompok

Merasa kelompok
menjadi role model
gerakan lain
Penolakan kelompok
membuat proses
reklamasi berhenti

Keberhasilan
aktivitas kelompok

---

Tidak
memaksakan
pendapat
Membiarkan
pihak yang
berbeda
Pemerintah
dan aparat

---

Perubahan
dalam
penyampaian
pendapat
Perubahan pikiran Merasa senang
mengenai kondisi terlibat dalam
sosial
kelompok
Perubahan
kesadaran
lingkungan
Penolakan
Berhentinya
kelompok
reklamasi
membuat proses
membuktikan
reklamasi
hasil kerja
berhenti
kelompok

Gerakan sosial
lain

Perilaku

Perilaku dan
pikiran yang
terpengaruh
keanggotaan

Pikiran

Situasi
permasalahan
sosial
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membuat proses
reklamasi
berhenti
Perubahan
kesadaran
lingkungan
Perubahan
pemahaman
mengenai gerakan
Perubahan
kekritisan
masyarakat
Perubahan
kesadaran
masyarakat
Kebaruan
perlawanan desa
adat
Perubahan
diskursus politik
Berhentinya
reklamasi
membuktikan
hasil kerja
kelompok
Independensi
kelompok

Bersatu karena
pengalaman
bersama

kecil

Harapan untuk
masa depan
kelompok

Perubahan Menyama Perubahan pada
Braya
kepedulian
masyarakat

Perubahan
kesadaran
lingkungan
Harapan untuk
gerakan

Perilaku dan
pikiran yang
terpengaruh
keanggotaan

Perubahan
kesadaran
lingkungan
Perubahan
kekritisan
masyarakat
Kebaruan
perlawanan desa
adat

Perubahan kekritisan
masyarakat

Niatan sesudah
gerakan

Perubahan
dengan
meneruskan
gerakan sosial
lain

Daya kritis
masyarakat

---

---

Perlawanan
desa adat

---

---

Kebersatuan desa
adat
memengaruhi
kelompok
---

---

Memengaruhi
politik regional

Berhentinya
reklamasi
membuktikan
hasil kerja
kelompok

Penolakan kelompok
membuat proses
reklamasi berhenti

Kebersatuan
kelompok
merupakan
kekuatan
kelompok
Merasa kelompok
tidak memiliki
kelemahan

Kekompakan
kelompok
penting untuk
menjaga
kebersatuan
Usaha
menjaga
semangat
bersama
Fokus pada
perlawanan
hari ini

Kebersatuan untuk
mengakumulasi
kekuatan
Keberhasilan
aktivitas kelompok
kecil

Penolakan
kelompok
membuat proses
reklamasi
berhenti

Dampak sosial
pada Bali

Efikasi
kelompok
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Bersatu karena
kesamaan cara
pandang

Merasa kelompok
menjadi role model
gerakan lain

Gerakan
mempersatukan
banyak elemen

Latar belakang
anggota

---

Berhentinya
reklamasi
membuktikan
hasil kerja
kelompok
Kebersatuan
karena
kesamaan
pandangan
Merasa
kelompok
menjadi role
model gerakan
lain
Kebersatuan
karena musuh
besar
---

---

---

Keberagaman
latar belakang

Latar belakang
anggota

Latar belakang
seniman yang
mendukung gerakan
Latar belakang
anggota

Sejarah Puputan
memengaruhi

Sejarah Puputan
memengaruhi

Sejarah Puputan
memengaruhi

Sejarah
Puputan

Sejarah Perang
Puputan

Kebersatuan
karena kebenaran

Pengalaman
advokasi
memengaruhi
kelompok
Aliansi kerja yang
mendukung
gerakan
Latar belakang
anggota
Keanggotaan
yang bersifat cair
Kelompok yang
mendukung
gerakan
Asal anggota
Sejarah Puputan
memengaruhi

Pengalaman
advokasi
memengaruhi
kelompok
Keanggotaan
terbuka dan bebas

Pengalaman
advokasi

Modal awal
gerakan sosial
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kelompok

kelompok

kelompok

kelompok

---

---

Kebanggaan Bali
memengaruhi
kelompok

Kebersatuan desa
adat
memengaruhi
kelompok
Kebanggaan Bali
memengaruhi
kelompok

---

Pertemanan
memengaruhi
kelompok

---

Pertemanan
memengaruhi
kelompok

memengaruhi
kelompok
Kebanggaan
Bali
memengaruhi
kelompok
Kecintaan
alam
memengaruhi
kelompok
---

Kebanggaan
Bali

Jaringan
pertemanan

