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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sebuah wacana seringkali diberitakan tidak netral oleh media, karena media 

memiliki kepentingan tertentu. Media mengkonstruksi realitas sesuai dengan 

ideologi mereka. Hal inilah yang nantinya akan menimbulkan kesadaran palsu.  

Menurut Eriyanto (2001, h. 52) dalam banyak kasus pemberitaan media 

terutama yang berhubungan dengan peristiwa yang melibatkan pihak dominan dan 

pihak yang kurang dominan, selalu disertai dengan penggambaran yang buruk 

mengenai pihak yang kurang dominan, selalu disertai dengan pengambaran yang 

buruk mengenai pihak yang kurang dominan tersebut. Pengambaran teks berita 

semacam inilah yang menjadi perhatian dan minat utama dari analisis wacana 

kritis. 

Kasus Teluk Benoa mendapatkan pemberitaan utama di media Sindo News 

Online karena kasus ini sangat besar dan menyangkut kepentingan masyarakat 

luas khususnya masyarakat di Bali. Sorotan yang demikian intens dari media 

Sindo News Online, terhadap isu ini tentunya tidak hadir secara kebetulan saja, 

tanpa ada yang melatarbelakanginya. 

Menurut Siregar (1998, h. 19) sebuah peristiwa diangkat paling tidak 

berdasarkan dua hal, yaitu untuk memenuhi tujuan politik keredaksian suatu 

media massa atau memenuhi kebutuhan pembaca.  
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Dengan kata lain, terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal antara lain kebijakan redaksional, kepentingan politik 

para pengelola media, dan pengaruh para relasi media yang ditunggangi kekuatan 

politik tertentu. Sedangkan faktor eksternal antara lain tekanan pasar pembaca, 

sistem politik yang berlaku, dan kekuatan-kekuatan lainnya. 

Tidak dapat dipungkiri, peran media saat ini, baik media cetak, media 

elektronik, dan media online merupakan bagian yang tak kalah penting sebagai 

penyambung lidah antara pihak pemerintah dengan masyarakat, dari media pula 

berbagai respon dan tanggapan dari berbagai para ahli dan pihak-pihak yang 

terkait dengan kasus ini disebarluasakan. 

Sindo News Online sebagai media massa dalam jaringan berskala nasional, 

tentu memiliki pandangan dan sikap tersendiri terhadap wacana reklamasi Teluk 

Benoa. 

Maka dari itu semua, sesuai dengan penjelasan di atas, yang diamati dalam 

penelitian ini adalah berita yang berkaitan dengan wacana reklamasi Teluk Benoa. 

Peneliti juga akan menganalisis pemberitaan mengenai masalah tersebut yang 

dimuat di Sindo News Online.  

Isu-isu tentang Teluk Benoa terkait dengan wacana reklamasi, namun proses 

reklamasi tidak disetujui oleh masyarakat Bali, karena terkait dengan isu 

lingkungan. Dimana isu ini nantinya akan merusak lingkungan disekitar Teluk 

Benoa yang diakibatkan dengan reklamasi.  

Awal mula tentang kasus Benoa, berawal dari diterbitkannya Surat Keputusan 

Gubernur Bali Nomor 2138/02-CL/HK/2012 Tentang Rencana Pemanfaatan dan 

Pengembangan Kawasan Perairan Teluk Benoa yang memberi izin kepada PT 

Tirta Wahana Bali International (TWBI) untuk melakukan reklamasi di perairan 

Teluk Benoa. Di lain hal kawasan Teluk Benoa telah ditetapkan sebagai kawasan 

konservasi berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 tahun 

2011. Ketimpangan dalam penegakan peraturan tersebut kemudian mencuat lewat 

berbagai penyaluran informasi baik melalui media massa dan internet.  
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Hal inilah yang terjadi dalam aksi rencana reklamasi PT Tirta Wahana Bali 

Internasional di Bali, menimbulkan sebuah pergerakan besar yang dilakukan oleh 

warga Bali. Mereka menolak reklamasi Teluk Benoa yang dibangun di tanah 

mereka, Warga Bali menghadapi reklamasi dengan keyakinan bahwa tanah 

mereka tak seharusnya dijadikan hotel-hotel bertingkat, tetapi tempat pariwisata 

alam dan adat keagamaan, yang dipercayai sejak lama sebagai sumber kehidupan. 

Mongabay.co.id (2016) menjelaskan bahwa secara kasat mata kawasan ini 

sudah termasuk kawasan suci, dibuktikan dengan adanya sekitar 70 titik suci 

seperti pura di area Teluk Benoa. Secara teknis, pelestarian kawasan suci juga 

dijabarkan dalam Perda Provinsi Bali No 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah yang memberi panduan sampai 2029. 

Mongabay.co.id (2016) menjelaskan bahwa kawasan perlindungan ini juga 

memiliki luasnya hampir 3 persen dari Pulau Bali atau 1.113 hektar. Dalam hal ini 

Teluk Benoa dalam jejak sejarah sebagai kawasan maritim Kerajaan Bali Kuno. 

Salah satu kawasan Teluk adalah Pulau Serangan  

Sebelumnya juga pernah dilakukan reklamasi di Pulau Serangan yang letaknya 

juga tidak jauh dari area sekitar Teluk Benoa, pulau ini telah di reklamasi sejak 

tahun 1995 sampai 1998, yang hasil dari reklamasi itu ternyata tidak digunakan 

secara maksimal dengan kata lain didiamkan begitu saja dan mangkrak serta 

terbengkalai. Bahkan Pulau Serangan sampai sekarang tidak boleh ditempati oleh 

mayarakat Bali dengan alasan, bahwa Pulau Serangan sampai sekarang masih 

dijaga oleh oknum TNI yang sejak kepemimpinan presiden Soeharto yang dijuluki 

si tangan besi pada masa orde baru (watchdoc, 2016, sec. 31:56) 

Mongabay.co.id (2016) menjelaskan bahwa Teluk Benoa sebagai kawasan 

konservasi tercantum dalam Perpres 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang 

Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita). 

Kemudian diubah peruntukannya sebagai kawasan pemanfaatan terbatas oleh 

Susilo Bambang Yudhoyono melalui Perpres  ini tak mengubah 51 Tahun 2014. 

Namun Perpres ini tidak mengubah ketentuan umum Perpres 45 perihal Kawasan 

Suci. 
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PT Tirta Wahana Bali International (TWBI) berencana mereklamasi Teluk 

Benoa dengan menguruk laut sekitar 700 hektar. Reklamasi dilakukan untuk 

membuat 12 Pulau seluas 638 hektar sebagai kawasan wisata dan hunian.material 

yang dibutuhkan batu dan pasir laut. Investor mengutip Keputusan Menteri Energi 

dan Sumber Daya Mineral No 1329/2014 untuk legalitas penambangan pasir di 

Lombokyang merupakan daerah pariwisata dan juga pertambangan. 

Sementara untuk reklamasi Teluk Benoa mengutip Perpres No 51/2014 

tentang Perubahan atas Perpres No 45/2011. Perpres 51 ini dikeluarkan mantan 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa bulan sebelum lengser untuk 

mengubah peraturan sebelumnya yang menyatakan Teluk Benoa kawasan 

konservasi menjadi kawasan pemanfaatan umum.   

Metode reklamasi dengan cara pembuatan tanggul permanen dan sementara 

menggunakan kantong plastik. Fasilitas yang ada seperti jalur pipa bahan bakar 

yang disiasati dengan adanya desain Pulau terbelah untuk keamanan pipa. Serta 

pengadaan air salah satunya dengan mengolah air dengan teknologi dan daur 

ulang air hujan. 

Rencana ini ditolak dari berbagai elemen masyarakat, karena berpotensi 

merusak konservasi pantai demi kelestarian keragaman hayati dan bisa 

menggangu perekonomian masyarakat Bali yang berbasis maritim.  

Beberapa alasan lain penolakan reklamasi Teluk Benoa, pertama akan 

menimbulkan banjir, karena Teluk Benoa merupakan muara bagi sungai-sungai di 

Bali Selatan, apabila muara itu hilang maka akan terjadi banjir. Kedua hilangnya 

paru-paru Kota, hutan mangrove yang berada disekitar Teluk Benoa berguna 

sebagai paru-paru Kota, apabila hilang ataupun ditebang maka udara bersih akan 

sulit ditemukan. Ketiga mengorbankan alam, Teluk Benoa adalah kawasan 

konservasi yang harus dilindungi. Keempat menambah krisis air bersih, di mana 

Bali Selatan sudah kekurangan air bersih hingga 7,5 miliar kubik per tahunnya, 

penambahan hotel-hotel di Bali Selatan membuat warga kekurangan air. Kelima 

mengubah arus air laut, sehingga akan memperparah abrasi pantai di sekitarnya. 

Keenam adalah ancaman gagalnya megaproyek seperti sebelumnya yang pernah 

dicanangkan, banyak contoh rencana megaproyek di Bali namun gagal, seperti 
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Taman Festival di Padanggalak, Bali Turtle Development (BTID) di Serangan, 

serta Pecatu Graha di Pecatu.  

Mongabay.co.id (2016) menjelaskan bahwa hasil survei penolakan reklamasi, 

membuktikan bahwa 64 persen penduduk Kabupaten Badung menolak rencana 

reklamasi di Teluk Benoa. Sekitar 9 persen warga setuju, dan 27 persen lainnya 

warga tidak tahu. Angka ini didapat dari wawancara 430 responden dalam 

penelitian kuantitatif metode multistage random sampling oleh Dosen Kadek 

Dwita Apriani dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Udayana. 

Penolakan terus meluas meskipun intimidasi dan teror mendera yang kontra 

dengan reklamasi. Tak hanya aksi di Bali sampai Jakarta, juga panggung-pangung 

musik, pembuatan album, konser para musisi sampai pameran seniman yang 

meneriakkan kekhawatirannya jika reklamasi Teluk Benoa terjadi.  

Penelitian ini akan mengkaji tentang ideologi di balik pemberitaan tentang 

wacana reklamasi Teluk Benoa dalam pemberitaan pembangunan pariwisata di 

Bali pada Sindo News Online. Inilah alasan peneliti mengapa kasus ini penting 

dan menarik untuk diteliti. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, perumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana konstruksi berita tentang wacana reklamasi Teluk Benoa di 

media Sindo News Online?  

2. Bagaimana proses produksi berita wacana reklamasi Teluk Benoa di 

media Sindo News Online?   

3. Bagimana ideologi media terkait pemberitaan wacana reklamasi Teluk 

Benoa di media Sindo News Online? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan 

untuk:  

1. Mengetahui konstruksi berita tentang wacana reklamasi Teluk Benoa di media 

Sindo News Online 

2. Mengetahui proses produksi berita wacana reklamasi Teluk Benoa di media 

Sindo News Online 

3. Mengetahui ideologi media terkait pemberitaan wacana reklamasi Teluk Benoa 

di media Sindo News Online 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

Memberi konstribusi terhadap pengembangan kajian tentang komunikasi 

massa terkait dengan wacana tertentu fenomena di media dengan pendekatan 

kritis. 

1.4.2 Kegunaan Praktis  

Melihat dari tujuan penelitian kritis, untuk mengkritik dan transformasi 

hubungan sosial yang timpang. Peneliti melakukan penelitian didasarkan pada 

penguatan masyarakat, terutama masyarakat bawah. Oleh karena itu tujuan 

dari penelitian kritis adalah mengubah dunia yang timpang, yang banyak 

didominasi oleh kekuasaan yang menindas kelompok bawah. Sekaligus 

memberikan emansipasi, memberikan kesadaran nyata dan memperjuangkan 

hak-hak kaum yang termajinalkan atau terpinggirkan. 
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