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II.  KEADAAN UMUM PROVINSI BALI 

 

2.1.  Letak dan Luas 

Provinsi Bali terdiri dari 1 (satu) pulau besar yaitu Pulau Bali 

dan beberapa pulau kecil seperti Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa 

Lembongan, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Serangan, Pulau Burung dan 

Pulau Menjangan. Pulau Bali secara geografis terletak diantara 114° 

25’ 53º BT sampai dengan 115° 42’ 40º BT dan diantara 08º 03’ 40º 

LS sampai dengan 08º 50’ 48º LS, dengan batas sebagai berikut : 

 Sebelah Utara    : Laut Bali 

 Sebelah Timur   : Selat Lombok 

 Sebelah Selatan : Samudera Hindia 

 Sebelah Barat    : Selat Bali 

Secara Administrasi Pemerintahan Provinsi Bali terdiri dari 1 (satu) 

Kota Madya Denpasar dan 8 (delapan) Kabupaten yakni Kabupaten 

Buleleng, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, Kabupaten 

Bangli, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan 

dan Kabupaten Jembrana. (Bali dalam angka 2015). 

2.2. Luas Wilayah 

Luas wilayah Provinsi Bali secara keseluruhan mencapai 

5.636,66 km2 atau 0,29 persen dari luas kepulauan Indonesia. Provinsi 

Bali terbagi ke dalam delapan kabupaten dan satu kota meliputi 

Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, 

Buleleng, Karangasem, dan Kota Denpasar.  

Diantara kesembilan kabupaten/kota tersebut, Kabupaten 

Buleleng memiliki luas terbesar 1.365,88 km2 (24,23%) dari luas 

provinsi, diikuti oleh Jembrana 841,80 km2 (14,93%), Karangasem 

839,54 km2 (14,89%), dan Tabanan 839,33 km2 (14,89%). Sisanya 

berturut-turut adalah Bangli 520,81 km2, Badung 418,52 km2, Gianyar 
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368,00 km2, Klungkung 315,00 km2, dan Kota Denpasar 127,78 km2. 

(Bali dalam angka 2015). 

2.3. Topografi 

Berdasarkan Peta Topografi Pulau Bali skala 1 : 250.000 tahun 

1943, topografi pada wilayah Provinsi bali cukup komplek dengan 

kelas lereng mulai datar, landai, agak curam, curam sampai sangat 

curam. Relief/bentuk wilayah Pulau Bali didominasi wilayah berbukit 

dan bergunung dengan deretan pada bagian tengah memanjang dari 

barat ke timur. Puncak tertinggi adalah Gunung Agung (3.142 m). 

Gunung-gunung/yang terdapat di Pulau Bali adalah Gunung Agung 

(3.142 m), Gunung Abang (2.153 m), Gunung Batukau (2.274 m), 

Gunung Sengayang (2.087 m), Gunung Pohen (2.063 m), Gunung 

Pengilingan (2.098), Gunung Penulisan (1.745 m), Gunung Batur 

(1.717 m), Gunung Seraya (1.175 m), Gunung Musi (1.224 m), 

Gunung Catur (2.098 m) dan gunung lainnya. Sungai/tukad yang 

mengalir di wilayah Provinsi Bali adalah Tukad Unda, Tukad Pancoran, 

Tukad Petanu, Tukad Pakerisan, Tukad Bubuh, Tukad Musi, Tukad 

Sumbul, Tukad Ayun, Tukad Sangiang, Tukad Pangi dan tukad 

lainnya. Danau-danau yang ada di wilayah Provinsi Bali adalah Danau 

Batur (1.607,5 Ha), danau Buyan (360 Ha), Danau Beratan (370 Ha) 

dan Danau Tamblingan (110,0 Ha). (Bali dalam angka 2015) 

2.4. Geologi 

Kondisi geologi regional Bali dimulai dengan adanya kegiatan di 

lautan selama kala Miosen Bawah yang menghasilkan batuan lava 

bantal dan breksi yang disisipi oleh batu gamping. Di bagian selatan 

terjadi pengendapan oleh batu gamping yang kemudian membentuk 

Formasi Selatan. Di jalur yang berbatasan dengan tepi utaranya 

terjadi pengendapan sedimen yang lebih halus. Pada akhir kala 

Pliosen, seluruh daerah pengendapan itu muncul di atas permukaan 

laut. Bersamaan dengan pengangkatan, terjadi pergeseran yang 
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menyebabkan berbagai bagian tersesarkan satu terhadap yang 

lainnya. Umumnya sesar ini terbenam oleh bahan batuan organik atau 

endapan yang lebih muda. Selama kala Pliosen, di lautan sebelah 

utara terjadi endapan berupa bahan yang berasal dari endapan yang 

kemudian menghasilkan Formasi Asah. Di barat laut sebagian dari 

batuan muncul ke atas permukaan laut. Sementara ini semakin ke 

barat pengendapan batuan karbonat lebih dominan. Seluruh jalur itu 

pada akhir Pliosen terangkat dan tersesarkan. Menurut 

Purbohadiwidjoyo, (1974). dan Sandberg, (1909) dalam  K.M 

Ejasta,(1995), secara geologi Pulau Bali masih muda, batuan tertua 

berumur miosen. Secara garis besar batuan di Bali dapat dibedakan 

menjadi beberapa satuan yaitu: Formasi Ulakan, Formasi Selatan, 

Formasi Batuan Gunungapi Pulaki, Formasi Prapatagung, Formasi 

Asah, Formasi batuan gunungapi kuarter  bawah dan Formasi batuan 

gunungapi kwarter 

Jenis tanah yang ada di Bali sebagian besar didominasi oleh 

tanah regosol dan latosol serta ada sebagian kecil jenis tanah aluvial, 

mediteran, dan andosol. Jenis tanah latosol yang sangat peka 

terhadap erosi, tersebar di bagian barat sampai Kalopaksa, Patemon, 

Ringdikit, dan Pempatan. Tanah jenis latosol terdapat di sekitar 

Gunung Penyu, Gunung Pintu, Gunung Juwet, dan Gunung Seraya 

yang secara keseluruhan meliputi 44,90 persen dari luas Pulau Bali. 

Jenis tanah regosol yang terdapat di bagian timur Amlapura 

sampai Culik. Jenis tanah ini terdapat juga di pantai Singaraja sampai 

Seririt, Bubunan, Kekeran di sekitar Danau Tamblingan, Buyan, dan 

Beratan, sekitar hutan Batukaru, serta sebagian kecil di pantai selatan 

Desa Kusamba, Sanur, Benoa, dan Kuta. Jenis tanah regosol meliputi 

sekitar 39,93 persen dari luas Pulau Bali. 

Jenis tanah andosol terdapat di sekitar Baturiti, Candikuning, 

Banyuatis, Gobleg, Pupuan, dan sebagian kelompok hutan Gunung 

Batukaru. Janis tanah mediteran terdapat di Jazirah Bukit Nusa Penida 
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dan kepulauannya, Bukit Kuta, dan Prapat Agung. Jenis tanah aluvial 

terdapat di dataran Negara, Sumber Kelampok, Manggis, dan 

Angantelu. Ketiga jenis tanah tersebut meliputi sekitar 15,49 persen 

dari luas Pulau Bali). (Bali Dalam Angka 2015). 

2.5.  Iklim 

 Berdasarkan Peta Iklim Pulau Bali skala 1 : 250.000 yang 

dikeluarkan oleh Jawatan Meteorologi dan Geofisika Verhandelingen 

No. 4 tahun 1951 Provinsi Bali mempunyai type iklim dari B (nilai Q = 

14,3 – 33,3 %) sampai dengan E ( nilai Q = 100 – 167 %) 

Wilayah Bali secara umum beriklim laut tropis yang dipengaruhi 

oleh angin musim. Terdapat musim kemarau dan musim hujan yang 

diselingi oleh musim pancaroba.  Pada bulan Juni hingga September 

arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap 

air, sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sedangkan pada bulan 

Desember hingga Maret arus angin banyak mengandung uap air yang 

berasal dari Asia dan Samudera Pasifik sehingga terjadi musim 

penghujan. 

Corak produksi masyarakat Bali sangat dipengaruhi oleh 

perubahan iklim (siklus alam dan curah hujan). Karena itu peralihan 

musim merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk 

mendeteksi musim kemarau dan musim hujan secara lebih dini, 

sehingga perencanaan pertanian terutama periode tanam dan jenis 

komoditas dapat disusun sesuai kondisi iklim aktual. (Bali Dalam 

Angka 2015). 

2.6. Penduduk 

Penduduk merupakan asset pembangunan bila mereka dapat 

diberdayakan secara optimal. Kendati begitu, mereka juga bisa 

menjadi beban pembangunan jika pemberdayaannya tidak dibarengi 

dengan kualitas penduduk (SDM) yang memadai pada wilayah/daerah 

bersangkutan, demikian pula halnya bagi Provinsi Bali.  
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Berdasarkan angka proyeksi penduduk tahun 2015 tercatat 

jumlah penduduk di Bali sebanyak 4.152.800 jiwa yang terdiri dari 

2.091.000 jiwa (50,35%) penduduk laki-laki dan 2.061.800 jiwa 

(49,65%) penduduk perempuan. Jumlah penduduk tahun 2015 ini 

naik 1,17 persen dari sebelumnya 4.104.900 jiwa.  

Dengan luas wilayah 5.636,66 km2, maka kepadatan penduduk 

di Bali telah mencapai 737 jiwa/km2. Di antara kabupaten/kota yang 

ada di Bali, Kabupaten Buleleng memiliki luas wilayah terbesar dengan 

jumlah penduduk mencapai 646.200 jiwa atau 15,56 persen dari 

seluruh penduduk Bali. Dengan luas wilayah yang mencapai 1.365,88 

km2, dan kepadatan penduduknya sebesar 473 jiwa/km2 atau masih di 

bawah rata-rata kepadatan penduduk Bali secara umum, maka semua 

potensi yang ada sangat menunjang dalam pelaksanaan program-

program pembangunan di Kabupaten Buleleng. 

Kota Denpasar kepadatan penduduknya adalah yang tertinggi 

di Bali yaitu 6.892 jiwa/km2. Luas wilayah Kota Denpasar sebesar 

127,78 km2, sehingga cukup masuk akal apabila problem 

kependudukan menjadi sorotan penting bagi kelangsungan 

pembangunan Kota Denpasar yang berwawasan budaya. Hal inilah 

yang menjadi perhatian pihak/instansi kependudukan di Kota 

Denpasar dengan melakukan program pendataan ulang penduduknya.  

Sementara itu, untuk rasio jenis kelamin (perbandingan jumlah 

penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan) di Bali selama 

setahun terakhir ini menunjukkan angka 101,42 di tahun 2015. Rasio 

jenis kelamin tertinggi dicapai oleh Kota Denpasar sebesar 104,36. 

Sedangkan rasio jenis kelamin terendah berada di Kabupaten 

Klungkung sebesar 97,86. Pada bagian lain, jumlah penduduk Bali 

terbanyak ada pada kelompok umur (5-9 tahun) yakni mencapai 349,0 

ribu jiwa atau 8,40 persen. Sementara itu, penduduk Bali yang masuk 

ke dalam kelompok umur tua (>64 tahun) ada 281,8 ribu jiwa atau 

6,79%. 
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Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 tercatat jumlah 

penduduk di Bali sebanyak 3.890.757 jiwa yang terdiri dari 1.961.348 

jiwa (50,41%) penduduk laki-laki dan 1.929.409 jiwa (49,59%) 

penduduk perempuan. Jumlah penduduk hasil SP2010 ini meningkat 

23,63 persen jika dibandingkan dengan hasil SP2000. Dengan luas 

wilayah 5.636,66 km2, maka kepadatan penduduk di Bali hasil SP 2010 

telah mencapai 690 jiwa/km2. Di antara kabupaten/kota yang ada di 

Bali, Kota Denpasar merupakan daerah yang berpenduduk terbanyak 

dengan jumlah penduduk mencapai 788.589 jiwa atau 20,27 persen 

dari seluruh penduduk Bali. Kondisi tersebut sangatlah wajar 

mengingat Denpasar merupakan pusat pemerintahan dan pusat 

ekonomi Bali. Dengan luas wilayah yang hanya 127,78 km2, 

kepadatan penduduk Kota Denpasar sangat tinggi yakni mencapai 

6.171 jiwa per km2 atau tertinggi di antara kabupaten lain di Bali. 

Sehingga cukup masuk akal apabila problem kependudukan menjadi 

sorotan penting bagi kelangsungan pembangunan Kota Denpasar 

yang berwawasan budaya.  

2.7. Kawasan Hutan 

Sekitar tahun 1900, sebagian besar lingkungan Bali masih 

berupa hutan. Tahun 1908 ketika seluruh kerajaan Bali dikuasai oleh 

kolonial Belanda, hutan-hutan di Bali banyak dirabas untuk 

perkebunan kopi oleh orang-orang Tionghoa atas ijin Raja-Raja. 

Akibat hutan banyak dirabas, menimbulkan kekhawatiran rusaknya 

hutan dan lingkungan di Bali. Pada tahun  1924 putra daerah  Cokorde 

Sukawati meminta ke pusat,  agar hutan di Bali diselamatkan. Tahun 

1927 kawasan hutan di Bali mulai ditunjuk sebagai hutan tutupan dan 

ditata batas. 

Pada tahun 1938 Belanda mengesyahkan Pemerintahan di Bali 

di Bagi 8 kerajaan yang berdiri sendiri (Zelf bestuurend landschap). 

Walaupun raja-raja di Bali berdiri sendiri,  tetapi sangat konsen 

menyelamatkan Pulau Bali, sehingga di bentuk Paruman Agung  untuk 
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menyelamatkan Bali.  Salah satu Pasubaya (Perjanjian) adalah bahwa 

kerajaan-kerajaan yang berpenghasilan tinggi wajib membantu 

kerajaan yang berpenghasilan rendah.  Setiap raja memiliki satu 

penasehat yang berhak bersuara di bidang lingkungan.  Zaman 

kerajaan inilah disepakati adanya perlindungan tanaman kopi, 

perlindungan jurang, perlindungan hutan, kebakaran hutan bertenak 

liar dan menunjuk beberapa Natuur park (Taman perlindungan). 

Kawasan hutan di Provinsi Bali pada umunya ditunjuk dan 

ditetapakan sejak Pemerintahan kolonial Belanda. Kemudian sejak 

Orde Baru dengan Pemerintahan Indonesia menunjuk kembali 

kawasan hutan di provinsi Bali dan semuanya telah ditata batas. 

Setiap kelompok hutan hasil tata batas disertai dengan Berita Acara 

Tata Batas dan disyahkan serta ditetapkan oleh Menteri Kehutanan 

sebagai hutan tetap. Kawasan hutan Provinsi Bali terdiri dari 23 (dua 

puluh tiga) kelompok hutan dengan masing-masing Berita Acara dan 

Surat Keputusan Penetapan. Berdasarkan SK. Penetapan Kawasan 

Hutan di Provinsi Bali luas kawasan hutan di Provinsi Bali adalah 

136.831,66 Ha terdiri dari kawasan hutan daratan seluas 132.714,77 

Ha (23,56 % dari luas daratan Provinsi Bali) dan Kawasan hutan 

perairan seluas 4.116,89 Ha. Seluruh Kawasan hutan di Provinsi Bali 

telah dikukuhkan dan di tataguna fungsinya dengan pemasangan pal 

beton sebagai batasnya. 

2.8.  Pengelola Kawasan 

Untuk menjaga kelestarian dan keamanan kawasan hutan 

pada tingkat tapak di Provinsi Bali telah dibentuk unit pengelolaan 

kawasan hutan yang menyebar di seluruh Provinsi Bali. Unit 

Pengelolaan Kawasan Hutan di Provinsi Bali adalah sebagai berikut : 

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung 

(KPHL) Bali Barat mengelola kawasan Hutan Lindung dan Hutan 

Produksi yaitu meliputi Kelompok Hutan Bali Barat (RTK.19), 
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kelompok Hutan Yeh Leh Yeh Lebah (RTK.12), Kelompok Hutan 

Yeh Ayah (RTK.11) dan Kelompok hutan Budeng (RTK.30). 

2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung 

(KPHL) Bali Tengah mengelola kawasan Hutan Lindung dan Hutan 

Produksi yaitu meliputi Kelompok Hutan Puncak Landep (RTK.1), 

Kelompok Hutan Gunung Mungsu (RTK.2), Kelompok Hutan 

Gunung Silangjana (RTK.3), Kelompok Hutan Gunung Batukau 

(RTK.4), Kelompok Hutan Munduk Pengajaran (RTK.5) dan 

Kelompok Hutan Gunung Batur Bukit Payang (RTK.7). 

3. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung 

(KPHL) Bali Timur mengelola kawasan Hutan Lindung dan Hutan 

Produksi yaitu meliputi Kelompok Hutan Gunung Abang Agung 

(RTK.8), Kelompok Hutan Penulisan Kintamani (RTK.20), Kelompok 

Hutan Nusa Lembongan (RTK.22), Kelompok Hutan Bunutan 

(RTK.23), Kelompok Hutan Bukit Gumang (RTK.24), Kelompok 

Hutan Bukit Pawon (RTK.25), Kelompok Hutan Kondangdia 

(RTK.26), Kelompok Hutan Tanjung Bakung (RTK.27), Kelompok 

Hutan Suana (RTK.28) dan Kelompok Hutan Sakti (RTK.29). 

4. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 

TAHURA Ngurah Rai mengelola kawasan konservasi yaitu pada 

Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10). 

5. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali mengelola kawasan 

Konservasi yaitu meliputi Taman Wisata Alam Danau Buyan 

Tamblingan, Taman Wisata Alam Bedugul, Taman Wisata Alam 

Penelokan, dan Cagar Alam Sangeh. 

6. Balai Taman Nasional Bali Barat mengelola konservasi yaitu pada 

Taman Nasional Bali Barat. 

 

 
 

 


