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KESADARAN KOLEKTIF MASYARAKAT  

DALAM UPAYA PELESTARIAN KAWASAN LINDUNG DI KAWASAN PERKOTAAN 

KASUS: FENOMENA PENANAMAN MANGROVE  

DI KAWASAN PERKOTAAN  – TELUK BENOA PROVINSI BALI 

Hilwati Hindersah12 dan A.A. Ngurah Wila Kusuma13 

PENDAHULUAN 

Terdapat perhatian yang meningkat tentang hubungan pembangunan kota dan perlindungan 
lingkungan. Berbagai konferensi telah menegakkan usaha-usaha konservasi alam dalam kota-kota 
dan menegaskan tentang pentingnya pemajuan pembangunan berkelanjutan pada pemukiman-
pemukiman manusia, dengan fokus pada perbaikan kondisi-kondisi ekologi, ekonomi, budaya dan 
sosial. Adalah suatu perjuangan nyata bagi para perencana kota untuk menyeimbangkan dua agenda 
pertumbuhan vs. perlindungan ini yang saling berkompetisi satu sama lainnya. Pelestarian sejumlah 
besar kawasan lindung di kawasan perkotaan merupakan tantangan yang signifikan bagi pemerintah 
lokal, khususnya di lingkungan perkotaan yang berkembang dengan cepat dan ingin 
mengembangkan konsep kota hijau dan berkelanjutan. Selanjutnya, implikasi terhadap kebijakan 
praktis dari hubungan antara pembangunan kota dan perlindungan lingkungan ini adalah berkaitan 
dengan mengoperasionalkan konsep pembangunan berkelanjutan kedalam program-program yang 
nyata (Hindersah, 2007).  

Perubahan iklim, invasi spesies-spesies yang eksotis, fragmentasi habitat-habitat alam, 
keruntuhan dramatis dari ekosistem terumbu karang adalah sederetan dari masalah lingkungan 
akibat dampak kegiatan manusia. Salah satu masalah lingkungan yang ada dan penting di wilayah 
perkotaan adalah masalah eksistensi kawasan lindung yang diabaikan dan secara fisik semakin 
menghilang karena kalah oleh kepentingan ekonomi. Permintaan akan produksi dan jasa yang 
diambil dari kawasan-kawasan lindung bahkan semakin besar. Bahkan keberadaan kawasan lindung 
khususnya yang terletak di perkotaan jarang disadari fungsi dan perannya yang penting dalam 
mendukung ekosistem perkotaan. Eksistensi kawasan lindung di perkotaan dapat dikatakan hampir 
tidak ada. Padahal kawasan ini adalah faktor penting  dalam menstabilisasi suhu udara yang kini 
semakin meningkat karena adanya gejala perubahan iklim.  

Secara umum area-area perkotaan masih akan terus berkembang di atas lansekap bumi 
yang terbatas. Penting sekali dipahami bahwa kota-kota harus dikelola sebagai lingkungan lokal baik 
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untuk keberlanjutan kota itu sendiri maupun karena dampaknya terhadap lingkungan wilayah dan 
global, terlebih saat ini untuk menghadapi isu perubahan iklim. Tanpa pemahaman ini, alam 
lingkungan sekitar kota tidak dapat bertahan, dan kelangsungan hidup kita sendiri di atas planet bumi 
ini akan menjadi suatu pertanyaan. Dikenali salah satu prinsip dalam pembangunan kota yang 
berkelanjutan adalah menyangkut aspek partisipasi. Keterlibatan dari warga kota dan segenap para 
pemangku kepentingan (stakeholders) merupakan prasyarat dari pembangunan kota berkelanjutan.  

Penelitian pada fenomena praktik penanaman mangrove di kawasan perkotaan Kota 
Denpasar dan Kabupaten Badung yang berada di Teluk Benoa, sejak tahun 2002 hingga kini yang 
telah dilakukan oleh segenap lapisan masyarakat dan juga para pemangku kepentingan 
menunjukkan hal tersebut. Ada tindakan partisipasi yang dilakukan secara menerus sehingga 
kawasan hutan mangrove tetap eksis berkelanjutan. Gambaran empiris dari suatu praktik 
pengelolaan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan perlu diteliti karena tindakan-tindakan 
partisipasi tersebut telah berlangsung terus menerus dilaksanakan oleh masyarakat dan telah 
menciptakan sebuah eksistensi kawasan lindung perkotaan. Tujuan utama dari studi ini adalah 
menemukan penjelasan tentang tindakan-tindakan partisipasi dalam kasus fenomena penanaman 
mangrove di kawasan perkotaan – Teluk Benoa, Provinsi Bali. Dengan menggunakan pendekatan 
fenomenologi, sebuah metode survey dilakukan untuk meneliti kasus tindakan kolektif masyarakat ini. 
Pengungkapan fenomena ini dilakukan melalui survey kepustakaan termasuk mengkaji studi 
terdahulu, serangkaian observasi on site, dan wawancara mendalam terhadap partisipan dan analisis 
dokumen-dokumen tertulis. Temuan studi ini diharapkan menjadi sebuah pelajaran bagi para 
pemangku kepentingan dan warga kawasan perkotaan lainnya khususnya dalam memelihara ruang 
terbuka hijau yang mana dapat mengurangi dampak dari perubahan iklim. 

 

ETIKA KONSERVASI: MORAL SPIRITUALITAS DALAM MELINDUNGI ALAM  

Fenomena praktik kegiatan penanaman pohon di Kawasan Hutan Mangrove Teluk Benoa 
yang berada di Daerah Administratif Kota Denpasar dan Kabupaten Badung-Provinsi Bali, tercatat 
sejak tahun 2002 hingga sekarang. Kegiatan penanaman mangrove ini yang telah dilakukan oleh 
segenap lapisan masyarakat dan juga para pemangku kepentingan menunjukkan kasus pentingnya 
peran masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan lindung khususnya di kawasan perkotaan.  Ada 
tindakan partisipasi kolektif yang dilakukan secara menerus sehingga kawasan hutan mangrove tetap 
eksis berkelanjutan. Penelusuran kepustakaan tentang etika konservasi kawasan lindung perkotaan 
berikut tindakan partisipasi dilakukan untuk memahami fenomena ini. 
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Kawasan lindung perkotaan seharusnya dapat didefenisikan karakternya, potensi untuk 
pembangunan, peran dan fungsinya dalam sebuah wilayah perkotaan. Namun bagi para ahli ekologi, 
kawasan lindung perkotaan yang sama artinya dengan istilah konservasi alam perkotaan (urban 
nature conservation) tampaknya seperti sebuah oxymoron (Cilliers et.al, 2004). Kawasan lindung atau 
tempat-tempat konservasi alam perkotaan ini penting sebagai tempat perlindungan, pusat pengusiran 
dan koridor untuk berbagai species flora dan fauna. Selain itu, kawasan-kawasan ini penting untuk 
perlindungan lingkungan dan keseimbangan ekologi, yaitu antara lain untuk menjaga siklus hidrologi, 
kesehatan dan sumberdaya air, iklim, kualitas udara, dan perlindungan suara. Pentingnya tempat-
tempat konservasi alam di perkotaan ini juga adalah untuk meningkatkan kualitas estetik dari 
lansekap kota, sebagai area untuk rekreasi, sebagai tempat bermain informal anak-anak, sebagai 
area eksperimen dan demontrasi untuk tujuan-tujuan pendidikan, sebagai indikator hidup  dari 
perubahan lingkungan dan polusi, dan untuk penelitian dasar tentang ekologi perkotaan (Starfinger & 
Sukopp 1994 dalam Cilliers et.al 2004). Jelas sekali, eksistensi kawasan lindung perkotaan ini harus 
diwujudkan karena mempunyai peran dan fungsi penting untuk menciptakan suatu kota yang 
habitable dan sustainable.  

Konsep kawasan lindung perkotaan ini dapat dijelaskan bila kota dilihat sebagai sebuah 
ekosistem. Untuk itu harus terlebih dahulu memahami ekosistem perkotaan (urban ecosystem) (Nilon, 
et.al 2003). Kota adalah sistem dengan komponen-komponen fisik, biologi dan sosial. Pada 
pandangan pertama, alam dan ekosistem alamiah bisa tampak mempunyai sedikit tempat di dalam 
pusat kota-kota. Ekosistem alamiah yang asli telah dihancurkan berabad atau beribu tahun 
sebelumnya, dan elemen-elemen hijau yang nyata (seperti taman-taman, pohon-pohon jalan dan 
kebun-kebun) kelihatannya menjadi hampir artifisial, dengan sedikit tempat untuk sesuatu yang 
sangat alamiah. Namun demikian, alam itu ’mahir dan terampil’, dalam mengeksploitasi segala 
kesempatan yang tersedia dan dalam mengembangkan ekosistem baru di dalam semua jenis tempat-
tempat yang alamiah maupun tidak alamiah (Bradshaw, 2003). Di dalam kota, adalah sesuatu hal 
yang luar biasa ketika alam dengan cepatnya dapat mengkolonisasi tempat-tempat terlantar yang 
kosong. Proses ekosistem alam adalah hal yang mendasar dan relevan dengan apa yang terjadi di 
dalam kota. Banyak ekosistem-ekosistem dalam kota terjadi secara alamiah dalam arti dibuat oleh 
alam, tetapi ekosistem bisa semi-tiruan dalam pengertian dibuat atau dipengaruhi oleh faktor-faktor 
yang berasal dari manusia. 

Dari sini dapat dilihat bahwa kota sebagai sebuah ekosistem dapat dianggap sebagai sebuah 
kawasan lindung dalam arti kawasan atau lansekap kota yang harus selalu dirawat sehingga proses 
alam yang terjadi tidak terganggu. Namun demikian ada baiknya mengenal jenis lahan berdasarkan 
peran ekologi dasarnya. Dijelaskan oleh Odum (1989) bahwa terdapat 3 jenis strategi pembagian 
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lahan yaitu strategi protektif, strategi produktif dan strategi kompromi. Lahan kompromi adalah 
merupakan kombinasi dari lahan proteksi sekaligus produksi. Lyle (1985) menyebut jenis lahan 
terakhir ini sebagai tempat ’human ecosystems’. Merencana dan mengelola lahan terakhir ini akan 
merupakan isu lansekap yang paling mendesak, paling menantang dan barangkali paling penting. 
Lahan kompromi, bagaimanapun juga hampir menjadi sebuah istilah yang tidak memadai untuk 
tempat dimana makhluk manusia dan alam disatukan bersama kembali setelah dipisahkan dalam 
waktu yang panjang. Sejauh mana dapat kompromi membawa implikasi pada perdebatan nilai-nilai 
alam.  

Prinsip-prinsip Piagam Dunia (the World Charter) untuk Alam dan the World Consevation 
Strategy, kelompok kerja International Union for Conservation of Nature and Natural Resources 
(IUCN) untuk masalah etika dan konservasi telah menghasilkan sebuah landasan etika konservasi 
(Mc Neely et.al, 1990). Disimpulkan bahwa dasar etika untuk konservasi harus konsisten dengan 
prinsip-prinsip ekologi dan bahwa etika ini penting untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan yang 
sustainable dalam jangka waktu yang panjang. Masyarakat perlu mengenal bahwa alasan untuk 
eksistensi suatu species dan ekosistem mungkin lebih tidak kentara dan tidak dapat dimengerti 
daripada hanya mendukung kebutuhan ekonomi dari generasi konsumen sekarang ini. Ketika sebuah 
kelompok plasma didorong menuju kepunahan oleh generasi manusia sekarang ini demi 
memaksimumkan manfaatnya bagi mereka sendiri, maka generasi yang akan datang akan membayar 
ongkosnya.  

Dasar etika konservasi yang penting adalah semua species mempunyai hak melekat untuk 
eksis. Proses-proses ekologi yang mendukung integritas dari biosphere dan keanekaragaman 
species, lansekap dan habitatnya harus dipelihara. Demikian pula halnya, kisaran penuh dari 
adaptasi budaya manusia pada lingkungan alam lokal harus dimungkinkan untuk kemakmuran. 
Kesejahteraan generasi mendatang adalah tanggung jawab sosial dari generasi sekarang. Oleh 
karena itu, generasi sekarang harus membatasi konsumsi sumberdaya yang tidak terbaharuinya 
pada tingkat seperlunya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, dan memastikan bahwa 
sumberdaya yang tidak terbaharui ini dipelihara untuk produktivitasnya yang berkelanjutan. 

Namun ketika manusia bertindak sebagai homo economicus, dengan nafsu konsumsi yang 
tidak pernah puas disertai tabiat individualismenya (Daly & Cobb, 1989) maka alam sebagai komoditi 
akan dikonsumsi tanpa batas untuk mencapai kemakmuran tersebut. Etika konservasi menjadi 
sesuatu yang sulit dilaksanakan karena berhadapan dengan kebebasan manusia dan tabiat ekonomi 
manusia yang rasional. Untuk masalah ini, terdapat dua pandangan berkenaan dengan hubungan 
antara manusia dan alam yang tampak saling berlawanan yang perlu dibahas untuk menjelaskan 
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eksistensi dari kawasan lindung perkotaan ini sebagai bentuk konservasi. Dua pandangan tersebut 
adalah pandangan anthroposentrisme dan ekosentrisme, sebagai sebuah tesis dan antitesis. 

Label anthroposentrisme dilekatkan pada filosofi modern yang dimulai dari dualismenya 
Descartes kemudian pemikiran idealismenya Immanuel Kant (Daly & Cobb, 1989). Anthroposentrisme 
adalah sebuah ideologi yang menyatakan keterpisahan, keunikan, keutamaan, keunggulan dan 
superioritas dari species manusia. Konsep ini melegitimasi kesejahteraan manusia sebagai tujuan 
utama dari institusi sosial (Shrivastava, 1995). Nilai tertinggi adalah manusia dan kepentingannya. 
Alam dilihat sebagai obyek, alat dan sarana bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia. 
Alam tidak mempunyai nilai pada dirinya sendiri (A. Sonny, 2002), namun mempunyai nilai 
instrumental (Pearce & Turner, 1990) bagi manusia. Sesuai dengan itu, alam ditinjau sebagai sebuah 
sumberdaya yang dapat dihabiskan untuk memajukan kepentingan manusia. Jadi, manusia 
mempunyai hak untuk mengeksploitasi alam tanpa urusan untuk memelihara keutuhannya. 
Preservasi alam hanya berarti sebagai sebuah kondisi untuk memuaskan kepentingan manusia itu 
sendiri. Oleh karena itu, alam boleh dilindungi dan dikonservasi sehingga manusia dapat 
menggunakannya secara maksimum, baik pada masa sekarang maupun untuk masa depan 
(Shrivastava, 1995). Dalam paham anthroposentrisme ini, kawasan lindung perkotaan akan dapat 
eksis selama kawasan ini diakui mempunyai peran dan fungsi yang mendukung kepentingan 
masyarakat kota.  

Dimulai dari deskripsi indah tentang keindahan dan keagungan alam kemudian dilanjutkan 
dengan campur-tangan manusia yang merusak alam sehingga membawa pada satu dalih untuk 
sebuah etika bumi, esei Aldo Leopold (1949) dalam A Sand County Almanac nya yang klasik telah 
memberikan kesadaran baru untuk memberikan penghormatan kepada bumi dan sebuah tantangan 
berani untuk melindungi alam dunia. Mengikuti Aldo Leopold, sejak tahun 1970-an muncul ideologi-
ideologi green atau lingkungan, yang dikenal dalam berbagai gerakan environmentalism seperti deep 
ecology, communalist (Pearce & Turner 1990, Pepper 1996), membawa pada pandangan tentang 
biosentrisme dan ekosentrisme. Kedua paham ini mengakui adanya nilai intrinsic yang terdapat di 
alam (Pearce & Turner, 1990). Biosentrisme menganggap semua makhluk hidup bernilai pada dirinya 
sendiri sehingga pantas mendapat pertimbangan dan kepedulian moral. Alam perlu dilakukan secara 
moral, terlepas dari apakah ia bernilai bagi manusia atau tidak (A. Sonny, 2002). Berbeda dengan 
biosentrisme yang hanya memusatkan pada kehidupan seluruhnya, ekosentrisme justru memusatkan 
etika pada seluruh komunitas ekologis, baik yang hidup maupun yang tidak. Dalam paham 
ekosentrisme ini, kawasan lindung perkotaan ini akan eksis tanpa perlu satu dalih apapun.   

Pembangunan berkelanjutan tidak dapat tercapai tanpa konservasi, dan konservasi akan 
gagal tanpa pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, konservasi lansekap atau kawasan 
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lindung harus diintegrasikan kedalam program-program lingkungan dalam skala wilayah yang lebih 
luas sebagai bagian dari sebuah sistem terpadu dari pemeliharaan lingkungan dan pembangunan 
berkelanjutan (Hamin, 2002). Lebih lanjut, United Nation Development Program (UNDP) telah 
mempromosikan gagasan “sustainable human development” yaitu pembangunan yang berpusat pada 
pilihan-pilihan masyarakat berdasarkan kemampuannya, yang memperbaiki lingkungan dan bukan 
merusaknya, dan yang memberdayakan laki-laki dan perempuan secara setara. Pemberdayaan 
masyarakat lokal dan partisipasi (Barrow, 1999) menjadi satu dimensi utama pembangunan manusia 
yang berkelanjutan. Ketika diterapkan dalam pembangunan kota, “sustainability” mempunyai 
sejumlah dimensi utama. Maka untuk disebut sustainable, sebuah kota harus dinilai dari dimensi-
dimensi tersebut (Hall & Pfeiffer, 2000).  

Usaha untuk melihat dimensi-dimensi “sustainability” dapat dilakukan dengan mengevaluasi 
produk rencana pembangunan kota. Menurut Berke dan Conroy (2000) dimensi “sustainable 
development” perlu diungkapkan secara eksplisit. Evaluasi terhadap substansi rencana kota perlu 
mempergunakan ukuran keharmonisan dengan alam, kenyaman lingkungan terbangun, 
keharmonisan kegiatan ekonomi dengan lingkungan setempat, keadilan, pembayaran polusi, 
wawasan kewilayahan yang bertanggungjawab. Empat (4) ukuran yang pertama berasosiasi dengan 
karakteristik “reproduksi” karena menunjukkan kemampuan komunitas dalam jangka panjang untuk 
menyokong sistem ekonomi, sosial dan ekologi yang sehat. Dua (2) ukuran yang terakhir 
merefleksikan karakteristik “hubungan lokal dengan kepentingan global”, dimana tindakan individu 
atau komunitas berkaitan dengan kewajiban yang lebih meluas terhadap pihak lain (Berke & Conroy, 
2000).  

Dalam konteks pengelolaan lingkungan, maka salah satu usaha untuk mencapai hal tersebut 
adalah berpindahnya bentuk tradisional pengelolaan lingkungan yang didominasi oleh ahli profesional 
dari sektor pemerintah dan swasta, menuju pendekatan yang mengkombinasikan pengalaman, 
pengetahuan dan pemahaman berbagai kelompok masyarakat (Mitchell et.al, 2000). Pada awal tahun 
1990-an, lembaga-lembaga donor dan perencana pembangunan mulai melakukan pendekatan 
partisipasi (Ryding 1992, Adams 2001) dan kini telah menjadi arus-utama dalam pembangunan. 
Termasuk dalam masalah perencanaan dan pengelolaan lingkungan kota (Innes 1996, Abbot 1996, 
Healey 1997, Forester 1999), kata-kata partisipasi dan kelompok pemangku kepentingan selalu 
digunakan untuk mencirikan sebuah pendekatan yang menyertakan baik kelompok pemangku 
kepentingan maupun publik secara luas.  

Banyak alasan dapat diberikan untuk menyertakan masyarakat dalam pengelolaan 
lingkungan. Dalam arti yang lebih luas, Ryding (1992) mengungkapkan bahwa komunikasi interaktif 
yang terjadi dengan publik dapat mempunyai paling sedikit dua efek yang bermanfaat, yaitu 
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pengetahuan yang diperoleh melalui observasi dari sebuah area alam dapat didokumentasikan untuk 
penggunaan dalam pengembangan program-program pengelolaan berikutnya dan orang-orang 
didorong untuk berpartisipasi dalam pembangunan sebuah program adalah lebih mungkin untuk 
menyokong program pengelolaan. Sedangkan Barrow (1999) berpendapat bahwa dengan 
keterlibatan publik dalam pengelolaan lingkungan akan membuat perencanaan dan pengelolaan lebih 
hati-hati dan bertanggung jawab.  

Partisipasi masyarakat atau keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dapat 
berarti secara aktif memberikan masukan pada pengelolaan sebelum dan selama  pembangunan, 
atau terlibat setelah pembuatan keputusan pengelolaan (Barrow, 1999). Cakupan kedalaman pilihan 
bentuk partisipasi tersebut dapat diasosiasikan dengan tangga partisipasinya Arnstein (Arnstein, 
1969). Hal yang penting adalah tingkat pelibatan masyarakat yang diharapkan dan dimungkinkan 
harus ditentukan. Sebagaimana pengamatan Arnstein (1969), sebuah pendekatan partisipasi 
menunjukkan distribusi kekuasaan dari pengelola ke masyarakat. Dengan dasar ini, Arnstein 
berpendapat bahwa berbagai tingkatan pelibatan dapat diidentifikasikan, mulai dari tanpa partisipasi 
hingga pelimpahan kekuasaan.  

METHODOLOGI: FENOMENOLOGI TINDAKAN PARTISIPASI  

Untuk mengungkap fenomena penanaman mangrove di Kawasan Perkotaan Teluk Benoa – 
Provinsi Bali ini yang dilakukan masyarakat secara kolektif, akan dilakukan dengan metodologi 
penelitian “Phenomenological” (Merriam, 2002), yang bersifat “Basic Interpretive Qualitative”. 
Paradigma penelitian fenomenologi adalah sebuah metodologi penelitian interpretif yang dapat 
memperlihatkan pemahaman yang mendalam tentang tabiat dan pemaknaan atas pengalaman 
subyektif manusia sehari-hari. Karena fenomenologi disituasikan dalam dunia kehidupan (lifeworld), 
metodologi ini dapat membantu mendapatkan pemahaman kekompleksan kehidupan manusia dan 
kelengkapan pengalamannya (Gibson dan Hanes, 2003). Dahlberg, Drew, & Nystrom (dalam Gibson 
dan Hanes 2003) menyatakan bahwa hanya dalam dunia kehidupan dapat ditemukan kebenaran 
tentang eksistensi dan ontology manusia, karena dunia kehidupan adalah rumah dari pengalaman-
pengalaman subyektif dan peran ilmiah manusia adalah sebagai pengamat obyektif secara logis. 
Tindakan partisipasi dalam menanam mangrove menjadi sederetan pengalaman-pengalaman 
subyektif bagi masyarakat yang melakukannya. 

Pengalaman subyektif yang kebenarannya berada pada wilayah interior individu akan 
dieksplorasi. Satu-satunya jalan untuk dapat mengetahui kebenaran interior adalah melalui bertanya, 
melalui bicara dan dialog (Wilber, 2007). Validitas pengalaman subyektif individual terletak pada 
kejujuran individu itu sendiri, apakah individu ini dapat dipercaya atau tidak. Oleh karenanya, dalam 

:: repository.unisba.ac.id ::



Konferensi Nasional “Smart Green City Planning” 
Werdhapura Village Center, Sanur, Bali, 8 November 2010 

 

 
  
  

193 

dialog setiap individu yang dipilih sebagai responden didorong untuk mengkonstruksikan pemaknaan 
terhadap apa yang dilakukan berdasarkan persepsinya.  

Dari segi aksiologi, menurut Mudana (2003, dalam Mudana 2003), makna digunakan untuk 
menemukan kebenaran secara empirik dan rasional yang terkait guna dan demi kehidupan manusia 
sehingga ilmu tidak bebas nilai. Fakta-fakta makna diperoleh dari apa yang disampaikan oleh para 
responden atas pertanyaan yang diajukan. Karena makna disajikan melalui bahasa maka 
penguasaan dalam bidang tatabahasa, perbendaharaan kata-kata yang dimiliki responden akan 
menentukan isi dari makna yang disampaikan. Penelitian dilakukan untuk menggali dan 
mengungkapkan pemaknaan fenomena penanaman mangrove yang merupakan tindakan partisipasi 
kolektif yang dilakukan para pemangku kepentingan. Tujuan penelitian secara spesifik adalah untuk 
memperoleh penjelasan tentang latar belakang tindakan partisipasi, makna tindakan partisipasi 
tersebut bagi partisipan dan lingkungan, makna eksistensi kawasan lindung dari sudut pandang para 
pemangku kepentingan, dan penjelasan tentang bagaimana tindakan partisipasi tersebut dapat 
berlangsung secara berkelanjutan. 

Temuan penelitian berupa pengungkapan makna dilakukan dengan prosedur analisis dan 
metode hermeneutika. Penafsiran secara analitis merupakan penafsiran kontekstual untuk memaknai 
kasus dalam konteks budaya dan sosial dari lokasi kasus studi. Teknik analisis kualitatif yang 
diterapkan terdiri atas: (1) Analisis text atas data dokumen-dokumen yang tertulis, (2) Analisis 
“pengkodean” (coding) atas data hasil wawancara yang berbentuk rekaman suara dan gambar 
peristiwa dari tindakan partisipasi kolektif menanam. Untuk memperkuat tingkat kebenaran temuan 
yang diturunkan dari penafsiran pemaknaan para pemangku kepentingan atas tindakan partisipasi 
dalam pengelolaan kawasan lindung perkotaan.dengan keadaan empirisnya yang benar-benar nyata, 
digunakan strategi triangulasi dengan nara sumber ahli. Nara sumber ahli ini ditentukan berdasarkan 
pertimbangan adanya keterwakilan (representativeness) dari institusi pengelola lingkungan dan 
perencanaan serta ahli spiritual.  

KESADARAN KOLEKTIF MASYARAKAT: RESONANSI KEARIFAN UNIVERSAL 

Eksplorasi fenomena penanaman mangrove di Teluk Benoa – Kota Denpasar dan Kabupaten 
Badung-Provinsi Bali yang terjadi sejak tahun 2002 hingga sekarang mendemonstrasikan adanya 
tindakan partisipasif yang juga dilaksanakan diatas sebuah konsensus kolektif. Fenomena tekstual 
wilayah dan kasus telah menunjukkan gambaran kondisi sosial budaya yang hidup dalam wilayah 
studi berikut gambaran tentang kasus fenomena penanaman mangrove di kawasan perkotaan - Teluk 
Benoa, Provinsi Bali. Oleh karenanya, pemaknaan atas fenomena tersebut tidak lepas dari konteks 
alam dan sosial budaya wilayah setempat. Terungkap bahwa ekosistem kawasan lindung perkotaan 
di wilayah kasus eksis dengan mantap dan dikelola dengan berhasil, karena fungsi dan perannya 

:: repository.unisba.ac.id ::



Konferensi Nasional “Smart Green City Planning” 
Werdhapura Village Center, Sanur, Bali, 8 November 2010 

 

 
194 

disadari sebagai implementasi dari filosofi Tri Hita Karana, yang melandasi semua aspek 
pembangunan di Provinsi Bali. 

Filosofi Tri Hita Karana ini berakar pada kebudayaan Bali yang diinspirasi oleh Agama Hindu. 
Arti dari Tri Hita Karana ialah ’tiga penyebab kesejahteraan’ – tri (tiga), Hita (kesejahteraan), Karana 
(sebab). Ke-3 penyebab kesejahteraan itu adalah parahyangan (lingkungan spiritual), pawongan 
(lingkungan sosial), palemahan (lingkungan alamiah) yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan 
(Pujaastawa, 2005). Filosofi ini berintikan unsur-unsur nilai keseimbangan hubungan antara manusia 
dengan Tuhan, antara manusia dengan manusia, dan antara manusia dengan alam lingkungannya. 
Hubungan yang seimbang dan harmonis antar ketiga unsur tersebut diyakini membawa manfaat bagi 
kesejahteraan hidup manusia lahir dan bathin. Sebaliknya, hubungan yang tak seimbang yang hanya 
mengutamakan aspek tertentu diyakini dapat mengancam kesejahteraan hidup manusia. 

Konsep Tri Hita Karana ini adalah suatu konsep yang bersifat universal (Dalem, 2007). Pada 
dasarnya mengandung pengertian tentang pola-pola adaptasi manusia terhadap lingkungannya. 
Setiap manusia di dunia dalam mempertahankan kehidupannya selalu berinteraksi dengan 
lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud mencakup lingkungan spiritual, sosial dan alam. Dalam 
rangka adaptasi itu, manusia memiliki seperangkat model pengetahuan yang digunakan secara 
selektif untuk menginterpretasikan atau menanggapi ketiga lingkungan tersebut. Dalam hal ini, maka 
konsep Tri Hita Karana merupakan suatu model pengetahuan yang mengajarkan kepada manusia 
untuk senantiasa menjaga hubungan yang harmonis dan adaptif dengan lingkungannya dalam 
berbagai dimensi ruang dan waktu.  

Masyarakat memelihara Bali sebagai makro kosmos, yang diyakini punya kekhasan dari 
perspektif kultural dan religiusitas. Tata ruang Bali adalah tata ruang Tri Hita Karana, dimana alam, 
manusia dan infrastruktur ritualnya merupakan satu-kesatuan. Bagi masyarakat Bali kesadaran untuk 
menjaga dan memelihara kawasan lindung telah terbangun karena menganut filosofi Tri Hita Karana. 
Tri Hita Karana adalah sebuah kearifan lokal telah dipahami dan teraplikasi dalam pandangan hidup 
masyarakat Bali.  

Faktanya, Hutan Mangrove di Teluk Benoa yang dinyatakan secara eksplisit dalam dokumen 
rencana tata ruang provinsi, kota dan kabupaten sebagai kawasan lindung, disadari oleh masyarakat 
sebagai bagian implementasi Tri Hita Karana. Secara umum, Tri Hita Karana telah menjadi sebuah 
filosofi pembangunan yang ditulis dalam dokumen-dokumen perencanaan tata ruang dan 
diimplementasikan dalam pembangunan daerah mulai dari tingkat lokal hingga wilayah. Filosofi ini 
tertera didalam Rencana Tata Ruang Kota Denpasar, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Badung dan Provinsi Bali dan juga diterapkan dalam pembangunan pariwisata di seluruh wilayah Bali 
(Dalem, 2007) dan akhirnya diakui sebagai sebuah kearifan yang bersifat universal. Implementasi 
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filosofi Tri Hita Karana dalam masyarakat perkotaan yang majemuk turut membentuk kesadaran 
kolektif masyarakat pada lingkungan sekitarnya.  

Dalam kehidupan sosialnya, masyarakat Bali hidup dalam tatanan Desa Adat yang bersifat 
otonom berlandaskan Trihita Karana dan mempunyai fokus mengusung nilai-nilai adat dan agama 
(Surpha, 2004). Pola kehidupan masyarakatnya masih memperlihatkan sifat kolektif. Dalam 
mengelola sumberdaya alamnya, masyarakat masih menjalankan pengetahuan tradisionalnya, 
seperti implementasi sistem pertanian Subak. Demikian pula masyarakat nelayan yang berada di 
wilayah kasus masih menjalankan prosesi religius ketika akan melaut (Kusuma, 2005). Desa Adat 
juga turut berperan dalam melestarikan lingkungan hidup. Dengan menerapkan prinsip “Tat Twam 
Asi” dalam hubungan antar manusia, Desa Adat telah melatih masyarakat untuk bertindak secara 
kolektif atas dasar kekeluargaan dan melatih berkembangnya rasa welas asih serta rasa 
kebersamaan. Penelitian ini memperlihatkan dengan jelas bahwa nilai-nilai keagamaan sangat kuat 
mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Penetrasi nilai-nilai agama dalam wilayah publik 
terlaksana tanpa hambatan. Menurut Wilber (2000), sikap asih yang muncul adalah adanya indikator 
‘descending’ spiritualitas dalam masyarakat Bali. Masyarakat ini telah terlatih hidup dalam kesadaran 
spiritual.  

Kasus fenomena penanaman mangrove di kawasan perkotaan - Teluk Benoa, Provinsi Bali 
menggambarkan sebuah kolaborasi tindakan partisipasi kolektif berdasarkan pada sebuah konsensus 
sehingga membentuk sebuah kolaborasi kerjasama antar pemangku kepentingan. Semua pemangku 
kepentingan dapat diamati mempunyai peran dalam upaya pelestarian kawasan lindung perkotaan. 
Dinas Kehutanan dan Mangrove Information Center berperan sangat baik dalam proses sosialisasi, 
penyediaan informasi dan penyediaan bibit-bibit tanaman mangrove. Masyarakat terlibat menerus 
dalam kegiatan penanaman mangrove tanpa dorongan pemerintah maupun institusi pengelola. 
Fenomena kolaborasi ini mempunyai kekuatan yang berjejaring dan menghayati rasa kebersamaan 
“kita”. 

Gerakan penanaman mangrove oleh para pemangku kepentingan merupakan tindakan 
partisipasi yang berkelanjutan (2002 s/d 2010) yang dilakukan secara sukarela. Tingkat partisipasi 
masyarakat telah mencapai kategori self mobilisation atau self management. Tingkat partisipasi 
institusi kota telah mencapai kategori supporting, yang semuanya merupakan tingkat keterlibatan 
tertinggi. Pemangku kepentingan kelompok masyarakat dan institusi Non-Pemerintah, merupakan 
kelompok pemangku kepentingan yang paling dominan aktif dan tetap melakukan terus menerus 
upaya pelestarian melalui tindakan menanam. Tindakan penanaman mangrove itu sendiri adalah 
pada hakekatnya merupakan tanda perwujudan dari perkembangan kapasitas untuk mengasihi 
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(compassion) dan kepedulian (care). Fenomena ini menggambarkan peningkatan tahapan spiritual, 
dari tingkat Ethnocentric ke tingkat Worldcentric (Wilber, 2006).  

Dari eksplorasi pemaknaan partisipan, terungkap ada 4 (empat) penjelasan tentang latar 
belakang tindakan partisipasi, makna tindakan partisipasi tersebut bagi partisipan dan lingkungan, 
makna eksistensi kawasan lindung dari sudut pandang para pemangku kepentingan, dan penjelasan 
tentang bagaimana tindakan partisipasi tersebut dapat berlangsung secara berkelanjutan. Terdapat 
lima dorongan yang melandasi tindakan partisipasi para pemangku kepentingan, yaitu kewajiban dan 
tanggung jawab, kesadaran, kesatuan dengan alam, kebersamaan dan manfaat hutan tersebut. 
Namun terdapat temuan penting sebagai kekuatan pendorong paling utama, yaitu bahwa filosofi Tri 
Hita Karana telah menjiwai gerak langkah pembangunan di wilayah studi dan telah diakui nilai 
universalnya di segala aspek kegiatan masyarakat. Penghayatan nilai yang sama tentang 
pengelolaan lingkungan telah menimbulkan adanya berbagi pemahaman, berbagi pengetahuan, dan 
berbagi perasaan. 

Penjelasan kedua dapat mengungkapkan secara eksplisit makna pengalaman dalam 
perspektif Hirarki Kebutuhan Suryani (Suryani & Wrycza, 2003). Pemaknaan pengalaman kelompok-
kelompok pemangku kepentingan dapat dikategorikan dalam lapisan-lapisan kesadaran emosi, 
mental, hal-hal tentang ke-”diri”-an, dan kesadaran spirit. Selanjutnya ada tiga kategori makna 
keberadaan kawasan lindung. Kategori tersebut merepresentasikan eksistensi manusia, alam, serta 
aspek spiritual keagamaan yang posisinya lebih tinggi dari manusia dan alam. Tiga posisi ini secara 
implisit juga menggambarkan bagaimana filosofi Tri Hita Karana sangat dihayati dan dilaksanakan 
oleh mayoritas pemangku kepentingan.  

Penjelasan keempat mengungkapkan bahwa ada ajakan formal maupun informal yang juga 
telah menciptakan gerakan penanaman menjadi sebuah bentuk kolaborasi tindakan partisipasi 
kolektif, yang menggambarkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan 
hutan Mangrove untuk menjadi kawasan lindung. Mekanisme para pemangku kepentingan dalam 
menyertakan pihak lain tampaknya masuk akal untuk menjelaskan bagaimana kegiatan menanam 
Mangrove dapat berjalan secara terus-menerus. Informasi tentang hutan Mangrove yang awalnya 
disosialisasikan melalui kegiatan Pusat Informasi Mangrove mempunyai efek resonansi dengan visi 
pembangunan Tri Hita Karana. Tri Hita Karana, sebagai sebuah kearifan universal ini telah 
beresonansi sehingga membentuk kesadaran kolektif masyarakat yang berkelanjutan. Dengan 
demikian, tindakan partisipasi yang secara langsung merupakan tindakan mengelola dan 
melestarikan eksistensi kawasan lindung di perkotaan ini merupakan hasil kerja dari kekuatan 
spiritual masyarakat.  
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Penelitian ini mengungkapkan bahwa tindakan partisipasi kolektif yang dilakukan masyarakat 
secara menerus sehingga kawasan hutan mangrove tetap eksis berkelanjutan ini dipengaruhi secara 
kuat oleh kesadaran spiritual yang tinggi yang telah membangun kesadaran kolektif masyarakat. 
Fenomena penanaman mangrove ini juga telah memperlihatkan bahwa kesadaran kolektif 
masyarakat meningkat karena ada resonansi dari kearifan universal yaitu filosofi Tri Hita Karana. 
Masyarakat sudah memperlihatkan mempunyai kesadaran untuk turut mengelola kota, khususnya 
dalam melestarikan kawasan lindung  yang ada di kotanya sendiri. Dalam kasus ini masyarakat juga 
telah menunjukkan kontribusi yang berarti yang secara tidak langsung dalam upaya mencegah 
dampak perubahan iklim. 

PELAJARAN YANG DAPAT DIPETIK: KONSERVASI DENGAN SPIRITUALITAS 

Partisipasi masyarakat dalam hal konservasi atau perlindungan alam maupun gerakan-
gerakan pro-lingkungan dalam skala kota dan wilayah telah banyak dilakukan terutama pada 
masyarakat negara-negara Eropa Barat (Elcome & Baines 1999, Beatley 2000, Allart 2001, Hamin 
2002). Karena kemitraan positif antara penduduk lokal dan otoritas kawasan konservasi begitu pokok 
untuk model lansekap atau kawasan yang dilindungi, maka keterlibatan masyarakat setempat dalam 
kawasan konservasi secara signifikan merupakan syarat sukses untuk pengelolaan kawasan ini 
(Hamin, 2002). Ada satu etika bumi yang tegak dalam praktik pengelolaan lingkungan khususnya 
dalam upaya pelestarian kawasan lindung. Akan dibutuhkan partisipasi masyarakat, sebagai wujud 
nyata peran masyarakat dalam pengelolaan kawasan-kawasan lindung di perkotaan, yang berbasis 
pada satu landasan etika moral manusia untuk bertanggung jawab melindungi lingkungan kotanya.  

Namun demikian, dasar etika moral konservasi sebagai dasar pengambilan keputusan dalam 
pengelolaan lingkungan perkotaan ini tidaklah mudah untuk dilaksanakan. Pengelolaan kawasan 
lindung perkotaan akan berhasil bila dilandasi oleh etika moral kepedulian dan tanggung jawab dari 
semua masyarakat perkotaan itu sendiri. Hingga sekarang, semua etika berkembang dengan 
bersandar di atas sebuah premis tunggal yaitu bahwa individu adalah seorang anggota sebuah 
komunitas dari bagian-bagian yang saling tergantung. Nalurinya mendorong berkompetisi untuk 
mendapatkan tempat dalam komunitasnya, namun etikanya mendorongnya juga untuk bekerjasama. 
Untuk ini, kesadaran ekologi menjadi penting untuk dapat membawa anggota masyarakat bersedia 
berpartisipasi dalam menjalankan kewajibannya terhadap bumi tempat ia tinggali. Satu tantangan 
bagi perencana kota sebagai ’expert’ untuk membawa perencanaan sebagai suatu jalan transformasi 
dari kesadaran ekologi secara kolektif kedalam tindakan nyata masyarakat kota yang dilakukan 
secara partisipatif dalam pengelolaan kawasan lindung perkotaan. Ketika ada kesadaran bahwa 
gerak alam semesta sebenarnya merupakan gerakan saling memberi, maka satu bentuk partisipasi 
yang beraroma spiritualitas dapat menjadi jalan keluar atas segala masalah kehidupan manusia, 
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termasuk memberikan peluang pada kawasan lindung untuk eksis. Hal ini hanya dapat terjadi bila 
ada kesadaran kolektif masyarakat. 

Filosofi Tri Hita Karana, dapat diangkat sebagai satu landasan etika moral manusia untuk 
bertanggung jawab memelihara atau melindungi alam. Filosofi ini telah diimplementasikan dalam 
upaya konservasi kawasan lindung perkotaan yang ada di Teluk Benoa. Praktek tindakan partisipasi 
penanaman mangrove yang dilaksanakan oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan sejak 
tahun 2002 -- yang hingga saat ini hanya ditemukan di wilayah perkotaan Denpasar dan Kabupaten 
Badung, Provinsi Bali -- telah memberikan sumbangan yang berarti sebagai contoh peran masyarakat 
melalui praktek-praktek partisipasi. Eksplorasi ini juga mengungkapkan adanya fenomena kolaborasi 
kerjasama yang sangat kohesif di antara para pemangku kepentingan.  

Dengan demikian, suatu upaya konservasi dengan spiritualitas dapat memastikan terciptanya 
sebuah pembangunan kota yang berkelanjutan. Fenomena upaya pelestarian kawasan lindung 
perkotaan tersebut telah menggambarkan sebuah kekuatan spiritual masyarakat yang dibangun oleh 
kesadaran kolektif masyarakat dan semua pemangku kepentingan. Hal ini patut menjadi model 
pembelajaran untuk dianut oleh para pengelola dan warga kota di tempat lain. Penelitian ini juga 
mengungkapkan pengetahuan tentang spiritualitas manusia dan alam yang dapat dipelajari di bidang 
pendidikan perencanaan wilayah dan kota. Perencana sebagai fasilitator atau pelaksana dalam 
kegiatan perencanaan maupun dalam implementasinya dapat memanfaatkan pengetahuan 
spiritualitas untuk memahami situasi psikologi para pemangku kepentingan. 
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