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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut UU Nomor 4 Tahun 1982 yang disebut lingkungan adalah kesatuan 

ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang termasuk di 

dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan 

dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya1. Mencermati Undang-

undang di atas, mengisyaratkan bahwa posisi manusia menjadi sangat penting dan 

strategis. Manusia menjadi kunci perubahan dalam lingkungannya karena manusia 

dan tingkah-lakunya mampu mempengaruhi kelangsungan hidup seluruh makhluk 

yang ada. Akan tetapi, melalui lingkungannya ini pula tingkah-laku manusia 

ditentukan sehingga sebenarnya ada hubungan timbal-balik yang seimbang antara 

manusia dengan lingkungannya.  

Sebaliknya dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah2. Pemerintah 

pusat telah menyerahkan otonomi ke daerah-daerah untuk membangun pembangunan 

daerah sesuai dengan kearifan lokal tertentu. Pada masa kini kearifan lokal menjadi 

kecenderungan umum masyarakat Indonesia yang telah menerima otonomi daerah 

sebagai pilihan politik terbaik. Membangkitkan nilai-nilai daerah untuk kepentingan 

pembangunan menjadi sangat bermakna bagi perjuangan daerah untuk mencapai 

prestasi terbaik. Selama ini, kearifan lokal tiarap bersama kepentingan pembangunan 

                                                           
1 UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang lingkungan 
2 UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah 
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yang bersifat sentralistik dan top down3. Oleh karena itu, sudah saatnya untuk 

menggali lebih banyak kearifan-kearifan lokal sebagai alat atau cara mendorong 

pembangunan daerah sesuai daya dukung daerah dalam menyelesaikan masalah-

masalah daerahnya secara bermartabat. 

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, dimana setiap suku 

bangsa memiliki kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai sosial budaya yang harus 

dilestarikan. Kearifan lokal ini memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-

hari, karena mengandung makna nilai pendidikan, nasehat pesan agar selalu berbuat 

baik, yang menunjukkan moral bangsa. Di era yang modern ini nilai-nilai moral 

bangsa sudah mulai terkikis, bangsa Indonesia sedang mengalami degradasi moral, 

berbagai contoh degradasi nilai-nilai moral yang telah terjadi dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Indonesia seperti seringnya terjadi 

demonstrasi dan berbagai macam bentuk misalkan korupsi, kasus narkoba, 

terorisme,pencemaran dan kehancuran lingkungan ekologis, sulitnya menumbuhkan 

kepercayaan terhadap kejujuran masyarakat, dll, akan memunculkan karakter 

manusia Indonesia yang cenderung menyimpang dari nilai-nilai moral bangsa 

Indonesia. Dengan melestarikan kearifan lokal suatu bangsa, diharapkan dapat 

membangun karakter seseorang untuk menjadi lebih baik4. 

                                                           
3 Nurma Ali Ridwan. Jurnal tentang studi Islam dan Budaya : Landasan Keilmuan Kearifan Lokal. 
Dosen Tetap STAIN Purwokerto. 
4 Suci Budiwati jurnal masalah kearifan lokal : Unsur Pembangunan Karakter Bangsa Dalam Kearifan 
Lokal Bali. UniversitasGunadarma - Depok18- 19Oktober2011. 
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Teezzi, Marchettini, dan Rosini mengatakan bahwa akhir dari sedimentasi 

kearifan lokal ini akan mewujud menjadi tradisi atau agama5. Dalam masyarakat kita, 

kearifan-kearifan lokal dapat ditemui dalam nyayian, pepatah, sasanti, petuah, 

semboyan, dan kitab-kitab kuno yang melekat dalam perilaku sehari-hari. Kearifan 

lokal biasanya tercermin dalam kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat yang telah 

berlangsung lama. Keberlangsungan kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai 

yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Nilai-nilai itu menjadi pegangan 

kelompok masyarakat tertentu yang biasanya akan menjadi bagian hidup tak 

terpisahkan yang dapat diamati melalui sikap dan perilaku mereka sehari-hari6. 

Bali dengan segala pesonanya yang membuat banyak orang terpesona akan 

keindahan alamnya, budaya serta adat-istiadat yang unik mencerminkan kearifan 

lokal yang kental dalam setiap kegiatannya dengan lingkungan, membuat pulau yang 

dikenal dengan pulau seribu pura ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan 

lokal maupun mancanegara. Tidak sedikit wisatawan yang berkunjung di pulau ini, 

ingin juga memiliki pulau penuh pesona ini dengan menanamkan modalnya atau 

berinvestasi. Banyak hal yang dilakukan pemerintah daerah untuk keberlanjutan Bali 

guna mempertahankan eksistensinya. Masyarakat pun terlibat dalam  pelestarian adat 

dan budaya di Bali guna memfilter budaya-budaya dari luar akibat dari globalisasi. 

Pemerintah serta pemangku adat di Bali pun memiliki ketakutan karena makin 

pesatnya globalisasi masuk ke daerah dengan berbagai cara sehingga pemerintah 

                                                           
5 E. Tiezzi, N. Marchettini, & M. Rossini. Extending the Environmental Wisdom beyond the Local 
Scenario: Ecodynamic Analysis and the Learning Community. 
6 Nurma Ali Ridwan. Jurnal tentang studi Islam dan Budaya : Landasan Keilmuan Kearifan Lokal. 
Dosen Tetap STAIN Purwokerto. 
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menginginkan hal yang membuat Bali terkendali karena selama ini pemerintah pusat 

mulai ikut campur dalam pengelolaan pulau yang penuh dengan pesonanya itu. 

Eksplorasi alam yang dijalankan kini sudah tidak sejalan dengan peraturan atau awig-

awig yang berlaku di Bali.  

Hal tersebut yang membuat masyarakat Bali untuk kembali menumbuhkan Ajeg 

Bali yang selama ini memudar, yaitu kearifan lokal yang memiliki keistimewaan di 

Bali yang semua halnya di atur oleh awig-awig (norma yang dibuat oleh desa adat), 

karena masyarakat Bali pada umumnya sangat mematuhi hukum adat daripada 

hukum yang berlaku di Indonesia. Kekuatan Bali terletak pada tradisi, budaya dan 

adat-istiadat yang unik, sehingga membuat Bali dikenal dunia. Hampir setiap 

kegiatan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat Bali kental 

berhubungan dengan karakter spesifik ini. Hal ini membuat Pulau Bali, sampai 

dengan saat ini, masih menjadi tujuan dan sasaran bagi aktivitas serta pengembangan 

dan pembangunan berbagai macam kegiatan pariwisata yang mengedepankan tradisi, 

budaya dan adat-istiadat Bali.  

Menurut pengamat tata ruang Unud (Universitas Udayana) Prof. Dr. Ir. I Made 

Alit Karyawan Salain, DEA.,, kegiatan pariwisata ini memang telah mampu 

memberikan sumbangan bagi perkembangan ekonomi masyarakat Bali, namun pada 

kenyataan masih sering dikeluhkan bahwa kontribusinya belum optimal pada warga 

lokal. Keuntungan lebih banyak diperoleh oleh kaum pemodal/investor. Kondisi ini, 

bila dibiarkan, dikhawatirkan dapat mengurangi semangat dan motivasi masyarakat 

untuk berinovasi dan berkreasi sekaligus menjaga keberlanjutan tradisi, budaya dan 

adat-istiadatnya. ''Hal itu mengakibatkan pariwisata Bali menjadi kehilangan taksu-
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nya (aura atau kharisma) dan berdampak terhadap produktivitas dan eksistensi Bali 

secara menyeluruh,'' 7. 

Seperti yang di tulis Menteri BUMN mengenai pembangunan jalan tol diatas 

perairan (JDP) Benoa-Ngurah Rai- Nusa Dua di catatan Dahlan Iskhan8, terlihat 

bahwa pembangunan tersebut adalah pembangunan jalan tol pertama di atas laut, 

tercepat pembangunannya karena dikerjakan selama 16 bulan, serta penampilannya 

paling tercantik dari pembangunan-pembangunan jalan tol sebelumnya. 

Pembangunan jalan tol ini hampir sama panjangnya seperti pembangunan jalan tol 

Waru – Juanda sepanjang 12 KM namun perbedaannya tol Waru ke Juanda memakan 

waktu 12 tahun. Hal tersebut membanggakan bagi BUMN karena perbaikan kinerja 

kini mulai membaik, namun beda halnya dengan masyarakat Bali karena 

pembangunan itu menurut masyarakat telah menyalahi aturan kearifan lokal 

masyarakat desa adat pekraman Tuban, karena telah membabat habis Hutan 

Mangrove yang dilestarikan oleh masyarakat yang ada disekitaran Timur Bandara 

Ngurah Rai tersebut. Selain itu, biota yang hidup di hutan mangrove telah banyak 

yang mati sehingga banyak nelayan desa adat yang kehilangan mata pencahariannya 

karena pembanguanan tersebut.  

Terjadi penolakan pembangunan tersebut akan tetapi lagi-lagi aspirasi rakyat yang 

dikorbankan demi pencitraan bangsa, pada akhirnya masyarakat diberi penjelasan 

bahwa pembangunan tersebut tidak akan menyalahi aturan kearifan lokal di Bali 

                                                           
7 . http://www.balipost.com/mediadetail.php?module=detailberita&kid=10&id=66144 diakses pada 
tanggal 17 Oktober 2012 
8 http://dahlaniskan.wordpress.com/2012/10/08/bayang-bayang-pak-sum-di-atas-laut-benoa/diakses 

pada tanggal 17 Oktober 2012 
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khususnya di desa adat pekraman Tuban. Sedari awal, pembangunan tol yang 

rencananya dibangun dengan menggunakan tiang pancang kini mulai berubah haluan 

karena salah prediksi pasang surut air laut. Meskipun tidak disebutkan pada dokumen 

amdal, tapi saat ini pelaksanaan proyek mulai melakukan pemasangan tiang pancang 

dengan melakukan pengurugan kedalam pesisir laut. Padahal dalam sosialisasi Amdal 

tidak akan terjadi pengurugan saat pemasangan tiang pancang, namun kenyataan 

dilapangan pengurugan dijalankan, alasannya agar pengerjaan JDP ini segera 

rampung sebelum pertemuan KTT APEC 2013 mendatang. Lagi-lagi lingkungan Bali 

dikorbankan demi pencitraan bangsa, setelah pencemaran laut akibat limbah hotel dan 

sampah kini di tambah dengan pengerjaan jalan tol yang mengabaikan kearifan lokal 

masyarakat Bali. 

Menurut Deputi Internal Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Bali, 

Suriadi Darmoko, sudah selayaknya semua pihak harus belajar dari pembabatan hutan 

bakau dan pengurugan di pesisir Pulau Serangan, penimbunan limestone dalam 

proses pembangunan Mulia Resort yang telah merusak dan mematikan 

keanekaragaman hayati di kawasan pesisir dan laut.  Jika tol ini tepat guna untuk 

mengurai kemacetan di ruas Jalan By Pass Ngurah Rai dari Benoa sampai dengan 

Nusa Dua, maka perhitunganya harus matang, sehingga tidak menambah deretan 

pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Bali. Perhitungkan teknis dengan 

cermat agar lingkungan hidup tak dijadikan korban.“Jika saat pemasangan tiang 

pancang sampai ribuan dengan melakukan pengurugan, berapa ton material yang 

akan di tumpuk di kawasan konservasi tersebut. lalu bagamaina dengan kerusakan 
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yang ditimbulkan,  Apakah sudah dilakukan studi komprehensif terkait pengurugan,” 

9. 

Pada dasarnya kearifan lokal mampu mengontrol segala konflik dalam 

pembangunan yang dilakukan di daerah, jika saja pemerintah pusat tidak sewenang-

wenang membangunan bangunan diatas ketentuan-ketentuan aturan masyarakat 

setempat, karena masyarakat setempat lebih paham terhadap kondisi alam serta 

lingkungannya. Pembangunan yang didasari dengan kearifan lokal masyarakat Bali 

semata-mata untuk melindungi serta melestarikan kekayaan budaya, tadisi serta adat-

istiadat yang di miliki provinsi Bali. Maka, dari permasalahan yang diuraikan di atas, 

penyusun tertarik untuk lebih jauh meneliti tentang “Kearifan Lokal Dalam 

Kebijakan Pembangunan Jalan Tol di Bali”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari masalah-masalah yang melatarbelakangi di atas maka dalam hal ini 

penyusun merumuskan masalah sebagai berikut: 

Bagaimanakah kearifan lokal dalam kebijakan pemerintah dalam pembangunan 

jalan tol di Bali? 

Bagaimana proses kebijakan pembangunan jalan tol diatas perairan di Bali? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian adalah menjawab apa yang ada dalam rumusan 

masalah, adalah sebagai berikut: 

                                                           
9 http://metrobali.com/2012/07/05/walhi-kritik-pembangunan-tol-bali/ diakses pada tanggal 20 
September 2012 



8 
 

 
 

1. Untuk mengetahui kearifan lokal dalam kebijakan dalam pembangunan jalan 

tol di Bali. 

2. Untuk mengetahui proses kebijakan pembangunan jalan tol diatas perairan di 

Bali. 

3. Sebagai acuan dalam menangani permasalahan yang sama di daerah lain 

dengan mengedepankan kearifan lokal sebagai upaya dalam menghindari 

konflik pembangunan jalan tol. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a. Dapat dijadikan wacana dan referensi bagi para akedemisi baik 

mahasiswa Ilmu Pemerintahan dan mahasiswa lainnya. 

b. Sebagai bahan peningkatan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang 

bagaimana pengaruh kearifan lokal terhadap kebijakan pemerintah 

dalam pembangunan jalan tol di Bali. 

c. Dapat dijadikan litelatur bahan ajar kepada para dosen yang mengajar 

tentang pengaruh dari hubungan kebijakan pemerintah dalam hal 

pembangunan dengan kearifan lokal. 

2. Secara praktis 

a. Dapat dijadikan bahan rekomendasi dan kontribusi kepada 

pemerintahan dalam menjalankan kebijakan pembangunan jalan tol 

dengan mengedepankan kearifan lokal daerah di Bali. 

b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi 

kearifan lokal dalam pembenahan ataupun perencanaan pembangunan 
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yang ada di Bali, dan juga sebagai bahan pembanding atau lanjutan 

atas penelitian yang serupa. 

E. Definisi Konseptual 

 Definisi konseptual menguraikan tentang beberapa istilah atau konsep yang 

terkait pada penelitian penelitian yang dilakukan. Adapun konsep-konsep yang dibuat 

dalam penelitian ini agar terfokus sesuai dengan tujuan yang dicapai oleh peneliti, 

sehingga batasan-batasannya tidak keluar dari konteksnya adalah sebagai berikut: 

a. Kearifan Lokal 

 Pengertian Kearifan Lokal dilihat dari kamus Inggris Indonesia, terdiri 

dari 2 kata yaitu kearifan (wisdom) dan lokal (local). Local berarti setempat 

dan wisdom sama dengan kebijaksanaan. Dengan kata lain maka local 

wisdom dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai-nilai, 

pandangan-pandangan setempat (local) yang bersifat bijaksana, penuh 

kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. 

Dalam disiplin antropologi dikenal istilah local genius. Local genius ini 

merupakan istilah yang mula pertama dikenalkan oleh Quaritch Wales. Para 

antropolog membahas secara panjang lebar pengertian local genius ini 

(Ayatrohaedi, 1986). 

 Antara lain Haryati Soebadio mengatakan bahwa local genius adalah 

juga cultural identity, identitas/kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan 

bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai 

watak dan kemampuan sendiri (Ayatrohaedi, 1986:18-19). Sementara 

Moendardjito (dalam Ayatrohaedi, 1986:40-41) mengatakan bahwa unsur 
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budaya daerah potensial sebagai local genius karena telah teruji 

kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang. 

b. Kebijakan  

 Kebijkan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap 

sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau 

pemerintah. Kebijakan public merupakan suatu bentuk intervensi yang 

dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok 

yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut 

berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. Pengertian kebijakan publik 

menurut Chandler dan Plano dapat diklasifikasikan kebijakan sebagai 

intervensi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mendayagunakan berbagai 

instrumen yang dimiliki untuk mengatasi persoalan publik. Chandler dan 

Plano ( 1988 ).10 

 Menurut William N. Dunn (2003)11 Dalam pengambilan kebijakan 

dibutuhkan tahapan-tahapan yang terdiri dari: 

a. Penyusunan agenda, Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan 

masalah  

pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi  

terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. 

                                                           
10 Drs. Hessel Nogi S. Tangkilisan, MSi, “Teori dan Konsep Kebijakan Publik” dalam Kebijakan 
Publik yang Membumi, konsep, strategi dan kasus, Yogyakarta : Lukman Offset dan YPAPI, 2003, hal 
1. 
11 William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua: Gajah Mada University Press, 
2003, hal 22. 
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b. Formulasi kebijakan, Masalah yang telah masuk keagenda kebijakan 

kemudian  

dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi di  

definisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik.  

c. Adopsi kebijakan, Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang 

ditawarkan oleh  

para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif  

kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas  

legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.  

d. Implementasi kebijakan, Suatu program kebijakan hanya akan menjadi 

catatan-catatan elite, jika program tersebut tidak diimplementasikan. 

e. Penilaian kebijakan, Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan 

dinilai atau  

dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah  

mampu memecahkan masalah. 

 Kebijakan publik dikatakan sebagai apa yang tidak dilakukan maupun 

apa yang dilakukan oleh pemerintah. Pokok kajian dari hal ini adalah negara. 

Pengertian ini selanjutnya dikembangkan dan diperbaharui oleh para ilmuwan 

yang berkecimpung dalam ilmu kebijakan publik. Definisi kebijakan publik 

menurut Thomas R. Dye ini dapat diklasifikasikan sebagai keputusan ( 

decision making ), dimana pemerintah mempunyai wewenang untuk 

menggunakan keputusan otoritatif, termasuk keputusan untuk membiarkan 
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sesuatu terjadi, demi teratasinya suatu persoalan publik. Thomas R. Dye ( 

1981 ).12 

 Pembangunan 

 Pembangunan adalah suatu proses transformasi masyarakat dari suatu 

keadaan pada keadaan yang lain yang makin mendekati tata masyarakat yang 

dicita-citakan; dalam proses transformasi itu ada dua hal yang perlu 

diperhatikan, yaitu keberlanjutan (continuity) dan perubahan (change), tarikan 

antara keduanya menimbulkan dinamika dalam perkembangan masyarakat13 . 

 Pembangunan dapat diartikan sebagai `suatu upaya terkoordinasi 

untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap 

warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling 

manusiawi (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004). Tema pertama adalah 

koordinasi, yang berimplikasi pada perlunya suatu kegiatan perencanaan 

seperti yang telah dibahas sebelumnya. 

 Tema kedua adalah terciptanya alternatif yang lebih banyak secara 

sah. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi 

kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan. Ada pun 

mekanismenya menuntut kepada terciptanya kelembagaan dan hukum 

yang terpercaya yang mampu berperan secara efisien, transparan, dan 

adil. Tema ketiga mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti 

                                                           
12 Ibid. 
13 . Budiman, Arif. (1995) Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 
Hal. 13 
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pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan 

pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat. 

F. Definisi Operasional 

   Definisi operasional merupakan suatu definisi yang diberikan peneliti 

sendiri dan menjelaskan bagaimana peneliti itu mengukur variabel-variabel yang 

terdapat dalam penelitianya dengan mengunakan pendekatan beberapa indicator 

antara lain sebagai berikut : 

   Menurut Prof. Nyoman Sirtha dalam “Menggali Kearifan Lokal untuk 

Ajeg Bali”14 bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa: nilai, 

norma, etika, kepercayaan, adat-istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus. 

Oleh karena bentuknya yang bermacam-macam dan ia hidup dalam aneka budaya 

masyarakat maka fungsinya menjadi bermacam-macam. 

A. Peran kearifan lokal dibali terhadap pembagunan jalan tol 

1. Peran kearifan lokal terhadap tata kelola pembangunan jalan tol diatas 

perairan 

2. Peran kearifan lokal terhadap sistem nilai adat dibali terhadap 

pembagunan jalan tol diatas perairan 

3. Peran kearifan lokal terhadap tata cara dan prosedur pembangunan jalan 

tol diatas perairan 

B. Proses kebijakan pembangunan jalan tol di Bali: 

1. Proses kebijakan melalui tahapan agenda 

                                                           
14 Sirtha, Prof. Nyoman(2003) ‘menggali Kearifan Lokal untuk Ajeg Bali’,www.balipos.co.id diakses 

pada tanggal  26 januari 2013 
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2. Proses kebijakan melalui tahapan formulasi 

3. Proses kebijakan melalui tahapan adopsi 

4. Proses kebijakan melalui tahapan implementasi 

5. Proses kebijakan melalui tahapan evaluasi/penilaian 

G. Metode Penelitian  

Untuk mencapai suatu tujuan maka metode merupakan salah satu bagian yang 

terpenting dalam penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Jenis penelitian  

Peneliti menggunakan approach (pendekatan) kualitatif15, yang 

merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa ucapan atau tulisan dan prilaku orang-orang yang diamati. Jenis 

penelitian deskriptif, dimana peneliti berusaha untuk menggambarkan atau 

mengumpulkan informasi mengenai status atau gejala yang ada.16 Peneliti 

berusaha untuk mengumpulkan informasi tentang pengaruh kearifan lokal 

terhadap jebijakan pembangunan jalan tol di Bali. 

2. Sumber Data 

a. Primer  

Yaitu melakukan dengan teknik wawancara langsung kepada pihak 

yang terkait yaitu Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Badung, BUMN, Bupati 

Badung sebagai tim monitoring dari pelaksanaan pembangunan jalan tol 

                                                           
15 http://ian43.wordpress.com/2010/05/25/perbedaan-dan-pengertian-penelitian-kualitatif-dan-
kuantitatif/. Diakses pada tanggal 28 September 2012 
16 Soehartono,irawan.2002.Metode Penelitian Sosial. Bandung :hal :35 
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terkait di dalam pembangunan jalan tol Ngurah Rai – Nusa Dua - Benoa di  

Bali. 

b. Sekunder  

Yaitu teknik mencari data melalui sumber informasi yang ada seperti, 

buku-buku, internet, majalah, Koran, artikel, jurnal, dan sumber-sumber data 

lainnya yang berkaitan dengan pembangunan jalan tol Ngurah Rai – Nusa Dua 

– Benoa di Bali. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi  

Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan 

pencatatan secara langsung dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena 

yang diselidiki17. Dalam observasi penelitian ini dengan terjun langsung ke 

tempat lokasi para pihak-pihak yang memperjuangkan terwujudnya jalan tol 

di Bali guna memperoleh data lengkap dari pihak-pihak terkait. 

b. Wawancara  

Wawancara digunakan untuk memperoleh beberapa jenis data dengan 

teknik komunikasi secara langsung. Wawancara ini dilakukan dengan acuan 

catatan-catatan mengenai pokok masalah yang akan ditanyakan. Sasaran 

wawancara yaitu dengan orang-orang yang terlibat dalam perumusan 

pembangunan jalan tol di Bali. 

 

 

                                                           
17 Nana Sudjana. 2004. Proposal Penelitian. Bandung. Sinar baru algesindo 
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c. Dokumentasi  

Mencari data mengenai beberapa hal baik yang berupa catatan, data 

atau arsip yang berkaitan dengan pembangunan jalan tol di Bali. Metode ini 

digunakan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data. 

4. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah orang yang dapat memberikan informasi 

tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Karena sebagai subyek 

mampu memberikan informasi yang selua-luasnya, maka dalam penelitian ini 

peneliti sangat berhati-hati dalam menentukan informal, agar mendapatkan 

informasi yang valid dan lengkap. Untuk mendapatkan informasi penyusun 

memilih subyek sebagai berikut: 

a. Tim pelaksana pembangunan jalan tol Ngurah Rai – Nusa Dua - Benoa 

b. Masyarakat dan tokoh adat yang ada di Bali khususnya di desa adat tuban, 

nusa dua, dan benoa. 

c. aktivis yang memperjuangkan lingkungan hidup di Bali 

5. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Bali, karena peneliti mengamati 

kebijakan yang dilakukan tiap kepala daerah di daerahnya sangat tidak bijak dan lebih 

terliahat bahwa dengan otda banyak RTRW di Bali menjadi tidak sinkron lagi dengan 

peraturan adat setempat. 
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6. Analisis data 

Setelah seluruh data terkumpul maka barulah Penulis menentukan bentuk 

analisis terhadap data-data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif18 yaitu 

penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Dalam melaksanakan analisis, 

penyusun bergerak diantara tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penarik kesimpulan yang aktifitasnya berbentuk interaksi dengan proses siklus. 

Metode yang digunakan, yaitu metode deduktif. Metode deduktif yaitu pola berfikir 

dari hal-hal yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. 

  

 

                                                           
18 Ibid  




