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ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada isu-isu dan penyelesaian konflik yang muncul pada
perkawinan beda kasta di Bali. Masyarakat Bali dikenal memegang teguh sistem
kasta sebagai sebuah identitasnya. Sistem ini kemudian mengikat masyarakat Bali
dengan mengkotak-kotakan kedalam empat golongan kasta. Sistem ini juga rentan
memicu konflik bahkan di dalam hubungan interpersonal seperti perkawinan. Penulis
melakukan analisis terhadap isu dominan yang muncul dan menginterpretasi strategi
penyelesaian yang digunakan oleh pasangan suami istri yang menikah beda kasta di
Bali. Berdasarkan hasil analisis penulis mengekplorasi temuan data yang
memperlihatkan bahwa sistem kasta berpengaruh signifikan terhadap pemunculan isu
dan penyelesaian sebuah konflik di dalam hubungan perkawinan. Bahkan,
menghadirkan polemik-polemik yang berpotensi menimbulkan perpecahan dalam
masyarakat Bali. Melalui penelitian ini pun ditemukan data mengenai perubahan
pandangan masyarakat Bali terkait hubungan seksual.
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PENDAHULUAN

Fenomena mengenai kasta yang terjadi pada masyarakat Bali memang masih

menimbulkan polemik. Seperti pada tahun 2000, terjadi perebutan posisi sulinggih

(pendeta) yang berhak memimpin upacara Labuh Gentuh dan Bhatara Turun Kabeh

di Pura Besakih Bali. Kasus ini, bermula ketika sulinggih yang berasal dari kasta

Brahmana (tri sadhaka) tidak terima jika yang menyelesaikan upacara tersebut

adalah sulinggih yang berasal dari kasta jaba (sudra) yang dianggap tidak memenuhi

kualifikasi dalam pandangan “kepantasan” menurut sistem kasta. Karena, masyarakat

Bali meyakini, bahwa yang “pantas” menyelesaikan sebuah upacara keagamaan

adalah seorang sulinggih yang berasal dari kasta Brahmana. Padahal, keputusan

PHDI Pusat No 102 Um/IV/B/PHDIP/2000 menetapkan bahwa semua sulinggih
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(sarwa sadhaka) berhak menjadi pemimpin upacara (Suryanto dalam Ngarayana,

n.d.). Sistem ini merupakan sebuah tradisi yang mengelompokkan masyarakat hindu

di Bali kedalam struktur-struktur sosial yang hingga kini dilakukan berdasarkan

wangsa atau keturunan.

Sistem kasta tidak bisa dipungkiri kerap melahirkan isu-isu konflik. Termasuk

konflik interpersonal antara suami dan istri dalam perkawinan beda kasta. Konflik

dalam hubungan hubungan interpersonal (interpersonal relationship) menurut Julia

T. Wood terjadi ketika individu mempertahankan pandangan yang berbeda,

kepentingan, atau tujuan dan meletakkanya di posisi yang tidak sesuai dengan yang

lainya atau berlawanan (Wood 2004, hal.241). Konflik signifikan muncul dari diri

individu tersebut akibat kepentingan pribadinya. Hal itu merujuk pada asumsi bahwa

individu yang berkonflik berasal dari latar belakang pengetahuan dan pengalaman

yang berbeda. Ditinjau dari bentuknya, konflik dapat berupa pernyataan mengenai

kemarahan, adu argumentasi hingga kekerasan.

Sejalan dengan Julia T.Wood, Hocker dan Wilmot (1991) mendefinisikan konflik

sebagai suatu perjuangan yang ternyatakan antara sekurang-kurangnya dua pihak

yang saling bergantung yang mempersepsi tujuan-tujuan yang tidak selaras, ganjaran

yang langka, dan gangguan-gangguan dalam mencapai tujuan mereka (dalam Tubbs

2000, hal.221). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa konflik akan terjadi diantara

orang-orang yang memiliki pertimbangan rasa yang kemudian mempengaruhi

emosinya.

Konflik dapat terjadi akibat faktor budaya (conflict based on culture). Kultur atau

budaya dapat didefinisikan sebagai gaya hidup yang relatif khusus dari suatu

kelompok masyarakat yang terdiri atas nilai-nilai, kepercayaan, artefak, cara

berperilaku, serta cara berkomunikasi yang disalurkan dari satu generasi ke generasi

lainya (Devito 2002, hal.234). Menambahkan, DeVito (2007, hal.228) juga

menyatakan bahwa “culture will influence the difficulty that you go through when
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your relationship break up and most culture assume that relationship should be

permanent or at least long lasting.”. Sehingga faktor kultur atau budaya akan

memiliki andil besar dalam menentukan karakteristik sebuah kelompok kebudayaan

dalam menjalin hubungan interpersonalnya.

Kasta yang memperlihatkan normalitas di Bali ini berasal dari vri yang artinya

memilih lapangan kerja yang ditentukan oleh guna dan karma (Wiana n.d.). Secara

garis besar, kasta akan membagi kelompok sosial masyarakat kedalam empat bagian,

yaitu: Brahmana (ahli keagamaan), Ksatria (ahli pemerintahan), Waisya (ahli

dagang), dan Sudra (ahli pertanian dan buruh) dengan dua tingkatan struktur, yaitu

Triwangsa dan Sudra.

Pembagian tersebut sesuai dengan yang dituliskan dalam Yajur Weda XXX.5

sebagai berikut:

Brahmane brahmanam, Kshtariya rajanyam
Manudbhyo Vaishyam
Tapase Sudram

Artinya:
Tuhan (dalam agama Hindu disebut Ida Sang Hyang Widi) telah
menciptakan kaum Brahmana untuk pengetahuan, Ksatria untuk
perlindungan, Vaisya atau Waisya untuk perdagangan, dan Sudra
untuk pekerjaan jasmani (Wirawan 2012).

Namun, dalam pengamalanya kini, sistem kasta dipahami sinikal sebagai hak-hak

sebagian masyarakat berdasarkan keturunan yang dapat digunakan untuk

mendominasi dan memperoleh penghormatan dalam lingkungan sosialnya. Oleh

karena itu dibutuhkan penyelesaian yang tepat dan efektif untuk menyelesaikan isu-

isu konflik akibat sistem kasta, utamanya yang terjadi dalam perkawinan beda kasta.

Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian dilakukan dengan metode

eksploratif kualitatif. Penggalian data dilakukan dengan metode indepth interview,

yang dilakukan kepada empat pasangan informan utama yang menikah beda kasta,
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serta dua orang informan tambahan dari pemuka agama dan institusi keagamaan.

Data pendukung diperoleh dari proses observasi.

PEMBAHASAN

Konflik akibat kasta banyak dipicu oleh konsepsi kepantasan yang lekat

dengan identitas seseorang akibat keturunanya. Hal ini memunculkan kepantasan

akan pengakuan hubungan beda kasta yang memang masih menjadi polemik di Bali.

Penyebabnya adalah ketatnya sistem adat di Bali. Sistem ini mengekang, bahkan

dengan mudah diserap sebagai identitas bagi masyarakat Bali. Kultur yang kental

akan nilai-nilai religi ini diturunkan dari generasi ke generasi. Membawa orang Bali

percaya akan keutuhan sinergisitas antara sekala dan niskala, atau dunia dan alam

diluar manusia. Salah satunya adalah kepercayaan akan kawitan atau leluhur yang

akan saling mempengaruhi dengan kehidupan manusia. Sayangnya, kepercayaan ini

justru semakin memunculkan egosentrisme dan intoleransi masyarakat Bali.

Kepercayaan akan leluhur inilah yang mendasari sistem kasta di Bali. Karena,

orang Bali belum merasa Bali ketika mereka belum mengetahui kelompok kawitanya

atau soroh (Lanus 2010). Biasanya, melalui pengetahuan mengenai keturunanya,

orang Bali akan mudah menyembahyangi Bhatara Hyang Guru atau leluhur mereka.

Pengaruh akan kepercayaan ini kemudian dinyatakan oleh Informan Peranda sebagai

alasan mempertahankan keajegan kasta.

“Kita percaya bahwa para leluhur kita itu memberikan tuntunan
sesuai dengan tema yang gek angkat sekarang ini…Itu
(perkawinan beda kasta) sebenarnya tidak boleh terjadi.
Karena, asung munduh karang sama hulu. Nah, sekarang itu
dihilangkan, maka orang itu tidak akan tahu dengan sesana
etika. Etikanya sekarang, kalau umpama itu istilahnya
dibiasakan begitu, etika dan norma kita di Bali akan hilang.
Itulah atu bilang adanya istilah catur wangsa ini akan
menumbuhkan suatu tatanan bahasa yang baik, dan
menumbuhkan norma dan etika yang lebih baik. Kalau campur
aduk ya tidak tahu dengan hulu teben. Tidak tahu dengan istilah
batis. Kepala kaki itu tidak tahu. Itulah makanya kita
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memerlukan tatanan sesuai dengan aturan yang normatif kita itu
yang berlaku di Bali. (Ida Peranda Gede Putra Giri Ngenjung)”

Terkait dengan kelanggengan moral dan etika yang dipengaruhi oleh

sistem kasta, ia menambahkan dari sisi keagamaan, jika perkawinan beda kasta ini

tetap dilangsungkan, maka etika atau sasana di Bali pun terganggu stabilitasnya.

Karena, kepercayaan akan rwa bineda atau kehidupan yang menyinergikan dua

perbedaan untuk mengatur keseimbangan dunia akan terganggu. Mengajak

masyarakat Bali percaya sepenuhnya terhadap perbuatan yang akan

mendatangkan karma. Baik-buruknya, bisa dinilai dari seberapa mereka patuh dan

tidak patuh dengan aturan adat di Bali.

Hal berbeda di ungkapkan informan tambahan Nyoman Sukada selaku

ketua PHDI Provinsi Bali. Sebagai pengayom umat Hindu dari pandangan

institusi, ia memberikan gambaran berbeda terkait sistem kasta.

“Terutama dari aspek sosiologi kemasyarakatan. Terutama soal
wangsa ini, tetap kita harus memandangnya sebagai sebuah
aspek yang mendukung Bali. Tentang wangsa itu tetap berlaku,
nama  Ida Ayu Ida Bagus , I Gusti Ayu, Gusti Bagus, Wayan,
Made, Ketut tetap berlaku, hanya etika pergaulan. Etika
pergaulan niki yang penting saling hormat.” (Nyoman Sukada,
Ketua PHDI Provinsi Bali)

Informan dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri Ida Bagus Putu

Wiracita dan Ni Putu Suryani. Keduanya diwawancarai terpisah di kediamanya di Jl.

Mertasari No 19x Denpasar. Suami, Ida Bagus Putu Wiracita (56 tahun) berasal dari

kasta Brahmana. Informan Ida Bagus merupakan duda dengan pengalaman dua kali

perceraian, sehingga dalam perkawinanya kali ini mengharapkan keturunan dan istri

yang bisa menemaninya hingga akhir hidup. Hubungan keduanya berlangsung

tertutup dan penuh hambatan. Hingga, keduanya menikah pada tanggal 31 Desember

2003. Keduanya bertempat tinggal dikawasan Sanur, yang bercirikan lingkungan

pedesaan. Sampai pada masa perkawinan pun, posisi Ni Putu sebagai jero mendapat
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perlakuan tidak mengenakan seperti dituduh, dihina dan di diskriminasi dari keluarga

besar pasangan.

Konflik adalah hal yang biasa dalam kehidupan manusia, terutama dalam

hubungan yang sifatnya personal. Konflik menjadi proses bagi setiap manusia untuk

lebih karakter orang sekitarnya. Melalui konflik, manusia juga dapat belajar untuk

mengembangkan dirinya kearah yang lebih baik.

“Kalau nikah dan berhubungan kan memang wajar berantem
gek nggih…. Biasa itu..” (Ni Putu)

“Konflik ya wajar saja. Skalanya kecil.” (Ida Bagus)

Perlu dipahami bahwa latar sistem kasta mendasar pada aspek lingkungan yang

mewarisi nilai-nilai budaya secara turun temurun kepada subjek penelitian.

Lingkungan tersebut bisa berupa keluarga asal seseorang. “People first learn about

how conflict work and how to resolve interpersonal problems with their families”

(Noller dalam Dumlao and Botta 2000, hal 175). Cara yang berbeda-beda tersebut

merupakan ekspresi mereka terhadap konflik yang dijalaninya. “People respon

conflict in a variety way, from physical attack to verbal aggression to collaborative

problem solving.” (Wood 2010, hal. 229). Sehingga, latar belakang pengajaran kasta

yang diterima informan pada penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap cara

masing-masing informan untuk menyelesaikan konflik.

Pasangan informan dalam penelitian ini telah melalui tahapan hubungannya

hingga ke committed romantic relationship, yaitu perkawinan. Pada penelitian ini,

perkawinan beda kasta di bagi kedala jenis perkawinan naik kasta atau menjadi jero.

Kedua jenis perkawinan ini memiliki keunikan agar memvariasikan hasil temuan

penelitian. Hal yang menjadi perhatian peneliti adalah posisi perempuan paska
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perkawinan. Sebab, status dan posisi perempuan Bali relatif tidak diuntungkan

dengan keberadaan sistem ini. Sehingga, dengan mudah dapat dijelaskan keadaan

yang terjadi akibat perkawinan beda kasta.

Isu konflik pertama yang muncul adalah ketika informan berhadapan dengan

pihak ekternal di luar hubungan keduanya. Biasanya dalam lingkup adat dan keluarga

asal masing-masing pasangan. Hal ini terjadi pada informan Ni Putu ketika

dihadapkan dengan keluarga suaminya, Ida Bagus.

Informan Ni Putu menyatakan bahwa posisinya sebagai jero kadangkala

sering direndahkan. Ia merasa kerap di anggap orang luar keluarga suaminya. Ia tidak

diperbolehkan untuk menghaturkan sesajen di tempat ibadah keluarga suaminya, jika

di rumahnya masih ada sanak keluarga lain.

“Kalau mboktu sendiri ya sadar diri, jadi kalau ada ipah yang
orang dayu ya dia dulu yang mboktu suruh ucukin ke merajan.
Kalau gak ada sama sekali baru mboktu menek-menek. Sanur
itumasih ada jaraknya sehingga kita harus bisa memposisikan
diri. Saya harus menyadari posisi saya, kalau saya masih punya
orang mungkin yang kastanya lebih tinggi lebih baik dia dah
kasi. Cuma kalau kita berdoa ya yang dinilai ketulusan yang
dihargai. Tante gitu aja dah mikirnya. Dulu waktu odalan ada
dah rasa minder. Pasti dah orang yang lebih dayu yang dikasiin
di merajan. Kita hanya dikasi dibawah-bawah. Disitulah
keliatan jaraknya. Yang oenting niat kita yang tulus untuk
ngayah. Saya selalu bilang “Tuhan, kalau tangan saya tidak
bisa menjengkal, tapi hati saya selalu untuk yang Diatas.”. (Ni
Putu).

Kesulitan lainya adalah ketika ia harus berhadapan dengan keluarga asalnya.

Ia menuturkan bahwa posisinya menikah dahulu ditentang oleh keluarganya.

Menurutnya, hal itu disebabkan karena perbedaan kasta, usia yang jauh berbeda dan

status suaminya yang duda. Implikasi yang terjadi kini adalah ketertutupanya terkait

semua isu konflik yang terjadi di dalam rumah tangganya dengan keluarga asalnya di

Gianyar.
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“Bukan.. makanya dulu itu mboktu berusaha meyakinkan ornag tua
kalau pilihan mbok ini yang terbaik. Sekarang ini makanya mboktu gak
pernah sama sekali cerita sama orang tua kalau lagi ada masalah. Gak
berani. Dulu orang tua ngasi tau “jangan pernah kamu meneteskan air
mata ataupun bawa airmata pulang ke rumah”.  Maksudnya orang tua
gak pernah mboktu libatkan atau mau tau anaknya bermasalah.” (Ni
Putu)

Kesulitan lain yang dialami informan pada isu konflik ini adalah perihal

bahasa. Hal ini terjadi karena masyarakat Bali masih mempertahankan sistem tata

bahasa (tata basa).

“Cuman bebanya dulu tu karena kita gabisa ngomong. Gak biasa
bahasa halus, tiba-tiba masuk ke keluarga yang tiba-tiba kita itu harus
bisa berbahasa halus. Kita harus betul-betul bisa matur. Bisa ngomong.
Pasti shock lah gitu kan.” (Ni Putu)

Penyelesaian yang digunakan informan dalam isu konflik pertama ini

cenderung diam serta berdoa kepada Tuhan. Aktivitas berdoa ini dilakukan sebab

informan mempercayai kekuatan Tuhan sebagai satu-satunya penyelamat

kehidupanya. Hal ini menujukkan bahwa Ni Putu adalah orang yang religius.

Pada isu konflik pertama, pasangan Ni Putu, yaitu Informan Ida Bagus

cenderung merespon santai. Ia tidak merasakan tekanan signifikan seperti yang

dialami oleh informan Ni Putu. Hanya saja ia mengakui bahwa pada saat berpacaran

dulu sempat backstreet dari pihak luar. Penyelesaian yang digunakan oleh informan

Ida Bagus ketika menghadapi isu konflik ini adalah memeluk istrinya. Hal ini ia

lakukan sebagai upaya menenangkan istrinya.

Isu konflik kedua adalah masalah anak. Pasangan dalam penelitian

dihadapkan pada permasalahan dalam memiliki anak, mengurus anak, mendidik anak

bahkan merawat ketika ia sakit. Dalam isu ini posisi informan Ni Putu sebagai Jero

membuatnya memiliki tanggung jawab sebagai pengayah atau pelayan dalam rumah

suaminya. Ia juga menuturkan bahwa sikapnya, utama ketika ia berupaya

memberikan anak melalui terapi tapros kepada suaminya, semata-mata ia lakukan
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untuk menghormati keinginan suaminya dan mengingat hakikat pengayahnya ini.

Peran-peran yang dilekatkan pada perempuan ini menambah kewajiban perempuan

Bali. Sehingga, membawa informan Ni Putu menggunakan penyelesaian berupa talks

dan avoidance.

Isu konflik ketiga adalah permasalahan karakter pasangan. Teori social

learning menyatakan bahwa manusia dapat belajar untuk beradaptasi dan mengatur

kelakuanya melalui interaksi dengan orang lain. Berikut beberapa tanggapan

informan terkait karakter pasanganya masing-masing:

“Saya melihat dia itu seorang laki-laki, seorang bapak yang bisa melindungi.
Karakternya dia wise.” (Ni Putu)

“Sebenarnya dia dulu polos orangnya, terus ngikut. Mungkin karena baru
makanya keliatan polos-polosnya dulu. Dan dia kan dari desa kan, dan dia
religious orangnya yang Bli perhatikan. Itu aja.” (Ida Bagus)

Penilaian terhadap karakter pasangan ini merupakan proses adaptasi informan

terhadap lingkungan rumah tangganya. Kehidupan bersama yang dilalui tiap hari

mengharuskan informan untuk berinteraksi dan mengenal lebih dalam karakter

pasangannya masing-masing.

Menjalani hubungan yang terpaut usia yang jauh terjadi pada pasangan

informan Ida Bagus dan Ni Putu. Keduanya juga pernah mengalami konflik karena

perbedaan karakter. Kerap mereka berkonflik karena perbedaan persepsi atas sikap

pasangan. Seperti ketika Ni Putu tersinggung dengan cara informan Ida Bagus yang

tertawa di depan saudaranya, ia merasa sedang dipermalukan. Padahal, menurut Ida

Bagus ia tidak sedang menertawakan istrinya. “Marital conflict can go undetected by

one of the partners and have minimal impact on them.” (Fincham and Beach 1999,

hal. 60). Mereka mengakui bahwa paska lima tahun masa perkawinanya, keduanya

mulai saling memahami karakter masing-masing pasangan. Keduanya juga merasa

saling melengkapi, sehingga saling bersyukur untuk memiliki satu sama lainya.



435 COMMONLINE DEPARTEMEN KOMUNIKASI| VOL. 4/ NO. 1

Penyelesaian yang diambil menghadapi isu konflik ini adalah dengan talks dan saling

belajar memahami.

Isu konflik keempat adalah permasalahan finansial. Pada kehidupan

masyarakat umum, banyak kita jumpai pasangan suami istri yang sama-sama bekerja.

Tujuanya adalah menciptakan kestabilan ekonomi dalam rumah tangganya. Masalah

finansial bukan hanya datang dari kesenjangan pendapatan, juga karena kondisi

finansial sebelum menikah.

Hal ini dialami oleh informan Ni Putu yang mengalami konflik akibat kondisi

suami yang dikenal kaya oleh lingkunganya. Ia kerap dituding menikah karena

kekayaan suaminya.

““di sibang itu banyak dah yang ngomongin tante. Ya mungkin
manusia itu iri dengki gabisa dipisahkan. Makanya kalau kamu
terbebas dari itu semua maka kesempurnaanlah yang kamu
dapat. Kan begitu ya gek? Makanya mungkin kesalahan tante itu
nikah sama orang yang tua sama yang kaya gek. Makanya
mboktu sekarang di jelek-jelekin. Sekarang tante gabisa bilang
apa lagi. Kita harus sadar di Sibang, bahwa banyak orang yang
hidupnya biasa-biasa aja.” (Ni Putu)

“Kadang saya dibilang cuma ngincer harta suami saya. Gak
mereka liat tulus hati saya. Saya soalnya dulu ga punya. Saya
percaya rejeki itu titipan, suatu saat bisa hilang kalau kita tidak
bisa berbagi. Saya gak mau ponakan-ponakan saya masuk ke
lingkaran setan lagi. Semoga Tuhan kasi saya jalan untuk
menjamah dan menyekolahkan mereka. Semoga mereka bisa
mengalami perubahan hidup.” (Ni Putu)

“Orang dari pacaran aja mboktu dapet apa je yang mboktu
mau. Dulu aja waktu dia jenguk anaknya ke Australia, dia kasi
mboktu cek. Katanya untuk jaga-jaga kalau bli oka ga selamet.
Dulu kost-kostan mboktu disewain, sama mobil dibeliin.” (Ni
Putu)
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Hingga, akhirnya ia memutuskan untuk membangun bisnis butiknya untuk

mencari penghasilan sendiri. Sebab, “Motivasi dasar yang mendorong perilaku

manusia adalah hasrat untuk mengkonsumsi materi yang tersedia di pasar.” (Lull

1993 dalam Atmadja hal. 89). Sikap informan Ida Bagus terkait isu ini adalah

menyekolahkan istrinya untuk mendapat gelar Ekonomi sehingga mudah jika ingin

mencari penghasilan. Ia juga mendukung istrinya untuk membangun bisnis.

Penyelesaianya adalah dengan talks dan bekerja.

Berdasarkan perkawinan beda kasta informan Ida Bagus dan Ni Putu, dapat

dianalisis bahwa kasta memiliki pengaruh yang besar. Sistem kasta dalam perkawinan

keduanya lantas menjadi pertimbangan akan sikap. Serta, awalan dari konflik.

Namun, seiring perjalanan perkawinanya, keduanya mulai memahami bahwa keadaan

dari perkawinan mereka.

Pada penelitin ini juga ditemukan pergeseran pandangan masyarakat Bali

terhadap seks bebas. Ditemukan data tiga pasangan dari empat pasang informan

utama penelitian hamil diluar nikah. Sehingga memutuskan menikah dikarenakan

alasan tersebut.

KESIMPULAN

Hubungan interpersonal berupa perkawinan rentan akan konflik. Pada

pasangan yang menikah beda kasta, Kasta kemudian menjadi aspek yang sangat

berpengaruh untuk memicu isu konflik dan mengarahkan informan dalam memilih

strategi penyelesaian dari isu-isu konflik tersebut. Hasil penelitian ini juga

mengeksplorasi temuan menarik lainya, yaitu gaya hidup masyarakat Bali yang

mengarah pada pembenaran perilaku seks bebas.
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