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Pengantar Editor
Haluan dan Halangan 

dalam Kesetaraan Gender di Bali
Ni Putu Tirka Widanti dan I Nyoman Darma Putra

Dua dari 20 artikel dalam buku ini membahas masalah 
warisan untuk perempuan Bali. Benarkah perempuan Bali tidak 
berhak atas warisan? Sepintas pertanyaan ini masuk akal,  sepintas 
seperti aktual, dan mencerminkan kenyataan. Lebih dari itu, 
pertanyaan ini selalu terdengar menarik karena memarjinalkan 
posisi perempuan. 

Akan tetapi, jika ditelusuri lebih jauh, sebetulnya pertanyaan 
ini kurang akurat, karena peraturan hukum adat Bali yang berlaku 
sejak awal 1900-an sampai dengan keputusan Majelis Utama 
Desa Pakraman (MUDP) 2010 yang senafas dengan hukum adat 
yang lama justru menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan 
mendapatkan warisan dengan proporsi berbeda tetapi logis: 
laki-laki dapat dua bagian (ategen ‘satu pikul’) dan perempuan 
dapat satu bagian (asuwun ‘satu junjung’). Yang tidak berhak 
atas warisan adalah laki dan perempuan yang ninggal kedaton 
(meninggalkan rumah/ keyakinan dalam hal ini agama Hindu). 
Setelah ke luar dari keyakinan keluarga, berarti kewajibannya 
melaksanakan adat dan upacara sudah lepas juga, maka hak 
warisannya menjadi lenyap.

Keputusan MUDP 2010 adalah semacam haluan segar bahwa 
hukum adat Bali bersifat adil dalam hal warisan. Hanya saja, 
menurut Putu Eka Trisna (Bab 13) dan Wayan P. Windia (Bab 
20), keputusan MUDP itu belum diintegrasikan ke dalam awig-
awig (peraturan) desa adat, sehingga ini bisa dipahami sebagai 
halangan dalam membangun kesetaraan gender di Bali.

Artikel Trisna dan Windia adalah representasi dari tema 
utama buku ini yang membahas berbagai peluang, haluan, dan 
tantangan atau halangan, dalam memperjuangkan kesetaraan 
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gender di Bali. Menariknya, topik ini dibahas oleh dua penulis 
yang terdiri atas perempuan dan laki-laki, latar belakang gender 
yang adil. Sebelum lanjut membahas tema pokok itu, berikut 
diuraikan latar belakang bangkitnya peneliti dan penulis 
perempuan dalam mengkaji isu-isu gender. Hal ini dibahas 
dalam konteks Bali sebagai ‘destinasi wisata’ dan ‘destinasi riset’.

Destinasi Riset dan Destinasi Wisata
Bali dikenal dunia sebagai ‘destinasi wisata’ yang banyak 

dikunjungi wisatawan dari berbagai negara. Hal ini sudah mulai 
sejak zaman kolonial sekitar akhir 1920-an, berlanjut sampai 
sekarang, dengan jeda serius pada masa pandemi Covid-19. 
Selain wisatawan, pengusaha, dalam aliran kunjungan orang 
asing ke Bali itu banyak peneliti sehingga Bali juga terkenal 
sebagai ‘destinasi riset’. Para peneliti itu menulis tentang Bali 
dan karyanya banyak yang terbit menjadi buku yang kemudian 
mempromosikan pariwisata Bali.

Awal Bali sebagai ‘destinasi wisata’ juga bersamaan dengan 
awal Bali sebagai ‘destinasi riset’. Sama dengan Bali sebagai 
‘destinasi wisata’ yang awalnya dikunjungi dominan orang 
asing, Bali sebagai ‘destinasi riset’ juga awalnya banyak diteliti 
peneliti luar. Selain dari Belanda, yang menjajah Bali saat itu, 
juga hadir peneliti dan penulis dari Jerman, Inggris, Amerika, 
Meksiko,dan Australia. Para peneliti itu memiliki aneka minat 
dan latar belakang kehalian, seperti ahli sastra, agama, budaya, 
adat, seni rupa, seni pertunjukan, fotografer, dan produser film.
Buku Island of Bali (1937) karya Miguel Covarrubias, antropolog 
asal Mexico, adalah salah satu buku klasik tentang Bali yang 
dicetak ulang sampai sekarang, yang dibaca para akademisi dan 
kalangan umum yang ingin mengenal Bali. Konten dan nilai 
promosi pariwisata sama kuatdalam buku ini.

Kalau sebagai ‘destinasi wisata’ Bali awalnya dominan 
dikunjungi wisatawan asing kemudian belakangan wisatawan 
domestik, hal yang sama juga berlaku untuk Bali sebagai 
‘destinasi riset’. Awalnya banyak peneliti asing, belakangan 
menyusul banyak muncul peneliti domestik.
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Publikasi tentang Bali
Berkaitan dengan Bali sebagai ‘destinasi riset’, sejarawan 

Belanda Henk Schulte Nordholt dalam tulisannya”The making of 
traditional Bali: Colonial Ethnography and Bureaucratic Reproduction” 
(1994) menyebutkan bahwa Pulau Bali tak perlu diragukan lagi 
merupakan “the most densely studied places in the world” (tempat 
yang paling banyak diteliti di dunia).1 Untuk mendukung 
pernyataannya, Schulte Nordholt memberikan bukti bahwa 
sampai tahun 1990 telah dipublikasikan lebih dari 1800 buku dan 
artikel tentang Bali. Data dari 30 tahun lalu itu tentu saja sudah 
berlipat ganda sekarang ini.

Mudah memperkirakan kini bahwa jumlah publikasi 1800 
judul tahun 1990 itusudah menjadi 10 kali lipat, berarti sekitar 
18.000 artikel dan buku. Kelipatan ini terjadi karena bertambahnya 
jumlah peneliti dan tersedia banyak topik menarik di Baliuntuk 
dikaji, mulai dari sastra sampai sejarah, pariwisata sampai politik, 
agama sampai identitas etnik, kesenian sampai gender. Kalau 
dulu, publikasi karya dan buku tentang Bali banyak dikerjakan 
oleh sarjana luar negeri, dewasa ini, banyak publikasi lahir dari 
sarjana atau peneliti dalam negeri termasuk dari Bali. Buku-buku 
dan publikasi lama menjadi inspirasi publikasi belakangan ini. 

Pertambahan publikasi tentang Bali banyak muncul dalam 
berbagai bidang ilmu baik sain maupun humaniora. Dalam 
bidang sain, banyak muncul publikasi di bidang kesehatan yang 
ditulis para dokter dan peneliti terkait, termasuk dan terutama 
pada masa pandemi Covid-19.  Dalam bidang humaniora, 
banyak kajian tentang pariwisata, seni dan budaya, ekonomi dan 
pemasaran, serta bahasa dan sejarah.

Dalam konteks buku ini, penting ditegaskan bahwa jumlah 
kajian tentang perempuan Bali juga mulai meningkat, baik dalam 
konteks studi kepariwisataan, gender, adat, maupun politik. 
Kajian tentang peran perempuan Bali dalam politik muncul 
sebagai bagian dari pengarusutamaan gender di Indonesia dan 
undang-undang pemilu yang mewajibkan keterwakilan 30% 

1 Nordholt, Henk Schulte. “The making of traditional Bali: Colonial 
ethnography and bureaucratic reproduction.” History and Anthropology 8.1-4 
(1994): 89-127.



xx

calon perempuan dalam pemilihan legislatif. Perubahan sistem 
politik pasca-reformasi juga memberikan keterbukaan dalam 
pembahasan berbagai isu yang sebelumnya jarang dibahas, tak 
lazim dibicarakan. Hal ini mendorong lahirnya kajian-kajian 
relasi gender di Bali, dalam konteks perkawinan, warisan untuk 
perempuan, dan kedudukan dalam lembaga adat. 

Dalam peningkatan jumlah studi atau publikasi tentang Bali 
khususnya mengenai masalah gender atau isu-isu yang berkaitan 
dengan keberadaan dan kiprah perempuan tampaknya terjadi 
karena bertambahnya sarjana atau peneliti perempuan. Minat 
mereka beragam seperti tampak dari topik penelitian mereka 
tentang perempuan yang antara lain bisa disimak dalam buku ini 
dan publikasi lainnya. 

Dulu, katakanlah tahun 1990-an/ awal 2000-an, jumlah 
penulis perempuan yang menonjol sedikit sekali, yang terkenal 
hanya Prof. Dr. LK Suryani, yang tahun 2003 menerbitkan buku 
Perempuan Bali Kini. Buku L.K. Suryani ini terbit pada tahun 
sama dengan buku Wanita Bali Tempo Doeloe, Perspektif Masa 
Kini (2003) karya I Nyoman Darma Putra, ko-editor buku ini. 
Selang sewindu, baru kemudian ada terbit buku Model Kebijakan 
Pemberdayaan Perempuan di Bali (2011) karya Tirka Widanti, 
editor buku ini. Belakangan terbit buku perempuan Bali dalam 
konteks pariwisata, yaitu Segara Giri: Kontribusi Perempuan dalam 
Pariwisata Bali (2020) karya I Nyoman Darma Putra dan Srikandi 
Kuliner BaliPeran Perempuan dalam Pembangunan Kepariwisataan 
(2021) karya Sucita Yanthy, salah satu kontributor dalam buku 
ini. Publikasi mereka menambah bacaan tentang isu gender di 
Bali. Buku Yanthy menambah deretan karya penulis perempuan 
Bali tentang perempuan Bali.
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Di luar dari buku-buku tentang perempuan oleh penulis 
perempuan,  ada banyak sekali tulisan di jurnal-jurnal dan bab buku 
tentang perempuan, baik yang ditulis oleh perempuan maupun 
laki-laki. Yang jelas, penulis perempuan semakin bertambah. Ke 
depan, kecenderungan ini kiranya akan berkelanjutan, mengingat 
jumlah perempuan yang bekerja sebagai akademisi juga semakin 
banyak, kecenderungan yang menyamai jumlah penulis laki-
laki. Kontribusi mereka sudah dan terus akan menambah kajian 
tentang Bali pada umumnya dan kajian tentang perempuan Bali 
pada khususnya, seperti tercermin dari buku ini.

Tiga Karakteristik Buku Ini
Buku ini memuat 20 artikel khusus tentang perempuan Bali. 

Ada tiga karakteristik yang patut digarisbawahi dari isi buku ini. 
Pertama, buku ini merupakan buku kumpulan karangan 

pertama yang khusus memuat kajian tentang perempuan Bali 
dari berbagai konteks dan sudut pandang. Sebelumnya, ada 
banyak buku tentang Bali yang memuat topik pariwisata budaya, 
ekowisata, homestay di Bali, agama, ajeg Bali atau Bali jagadhita, 
hukum adat, arsitektur, pertanian, ekonomi, budaya, kuliner 
atau gastronomi, namun yang spesifik memuat isu perempuan 
kiranya belum pernah ada. 

Kedua, sosok dan kiprah perempuan yang dikaji di dalam 
buku ini berasal dari rentang waktu yang panjang, yakni dari 
zaman kerajaan abad ke-9/10 sampai perempuan zaman milenial. 
Walaupun kajian dari masa sejarah lampau itu harus diakui 
bersifat sekilas dan random, namun pesan dan spirit gender yang 
diangkat adalah faktual dan memperkaya pengetahuan atau 
perspektif pembaca tentang lanskap gender di Bali dalam lintas 
waktu. Artikel dalam buku ini, ada yang melukiskan perempuan 
dari masa silam yang sudah menjadi sejarah, seperti Gunapriya 
Dharmapatni (istri dari Raja Udayana) abad ke-9/ke-10; ada juga 
kajian mengenai perempuan generasi lansia dan generasi milenial 
(Gen-Y) dan Generasi-Z. Cakupan perempuan dari generasi 
silam sampai generasi milenial memberikan lanskap menarik 
dan inspiratif untuk menatap dan menyimak pencapaian dan 
tantangan, haluan dan halangan, yang dihadapi perempuan Bali 
lintas waktu dan generasi.
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Ketiga, jumlah penulis dalam buku tentang perempuan Bali 
ini dominan adalah perempuan. Dari 20 bab dalam buku ini, 14 
bab adalah karya penulis perempuan sebagai penulis utama, 
hanya 6 karya penulis laki-laki penulis utama. Ini membuktikan 
bahwa bertambahnya kajian tentang perempuan Bali, juga 
ditandai dengan semakin banyaknya penulis perempuan, 
atau sebaliknya, bertambahnya penulis perempuan membuat 
bertambahnya kajian tentang perempuan Bali.

Mengenai penulis laki-laki dan perempuan dalam konteks 
kajian atau publikasi tentang isu perempuan sering ada pertanyaan 
yang jawabannya debatable (potensial diperdebatkan): Apakah 
berbeda intensitas dan kualitas penulis laki-laki dan perempuan? 
Jawaban atas ini bisa banyak, namun satu hal yang sulit dibantah 
adalah bahwa tulisan perempuan mengenai perempuan adalah 
sudah pasti merupakan suara perempuan yang diartikulasikan 
oleh perempuan. Bagi yang tidak mau hanyut dalam perdebatan 
ini, akan berargumentasi bahwa yang penting itu bukan siapa yang 
mengartikulasikan aspirasi perempuan tetapi lebih pada bagaimana 
pembaca atau audiens menerima atau memaknai aspirasi itu.

Haluan dan Halangan Kesetaraan Gender
Perubahan kehidupan sosial dan politik di Indonesia pada 

umumnya dan Bali pada khususnya memberikan banyak peluang 
dan tantangan bari perempuan untuk maju berkiprah. Peluang 
yang ada sudah dan akan terus membuka haluan bagi perempuan 
untuk maju, sementara segala kemudahan haluan yang terbuka itu 
pasti memiliki implikasi yang dapat saja menghambat atau yang 
menjadi halangan bagi perempuan Bali untuk maju. Spirit hadirnya 
haluan dan halangan mewarnai seluruh isi artikel dalam buku ini.

Salah satu artikel yang membahas paradoks haluan dan 
halangan itu adalah tulisan Sita Thamar van Bemmmelen yang 
membahas tentang posisi lemah perempuan di tingkat keluarga 
dalam konteks penularan HIV AIDS. Walaupun sudah ada 
Perda dari Pemerintah Provinsi Bali Nomor 3/ 2006 tentang 
penanggulangan HIV/AIDS, posisi perempuan atau istri 
tetap lemah jika suaminya menghidap penyakit berbahaya ini.
Regulasi berupa peraturan daerah ini adalah haluan baik untuk 
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melindungi perempuan dari kemungkinan terpapar HIV tetapi 
dalam praktiknya tidak selalu semulus harapan. Sita menulis:

Pemberdayaan perempuan memang bermanfaat. Namun, 
selama belum ada perubahan perilaku laki-laki, norma 
adat dan kebiasaan yang melatarbelakanginya dan tidak 
adanya sanksi pada laki-laki yang membawa HIV ke rumah, 
perempuan dan anak yang hidup dengan HIV akan terus 
mengalami masalah yang sama di masa yang akan datang. 
Kesetaraan dan keadilan gender tidak mungkin terwujud 
dengan bertepuk tangan sebelah saja (Bab 18).

Satu lagi ilustrasi mengenai haluan dan halangan perempuan 
Bali berjuang dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan 
gender bisa disimak dalam artikel “Perempuan Bali:  Antara 
Urusan Domestik, Sosial, Adat Budaya, dan Sektor Publik” yang 
ditulis Ida Ayu Putu Sri Widnyani (Bab 14). Seperti tercermin 
dari judulnya, kajian Sri Widnyani memusatkan perhatian pada 
peluang dan tantangan yang dihadapi perempuan Bali yang 
bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) atau juga disebut 
aparat sipil negara (ASN) dalam menghadapi urusan kantor, 
urusan sosial di masyarakat, dan tugas-tugas rumah tangga, 
khususnya bagi PNS/ASN yang kedudukan dan gajinya rendah. 
Sri Widnyani menulis:

Sebagian besar perempuan Bali tidak mempekerjakan ART 
[asisten rumah tangga] dengan beragam alasan seperti susah 
mendapatkan ART, ART sulit dipercaya, penghasilan ASN 
tidak mencukupi untuk membayar ART, atau karena anak-
anak sudah besar sehingga tidak dibutuhkan ART. Pada poin 
ini merupakan tantangan pertama bagi perempuan Bali yang 
menyandang status ASN dengan posisi rata-rata staf (Bab 14).

Kutipan di atas menyarankan bahwa kalau posisi atau 
status perempuan di birokrasi tinggi, kemungkinan mereka 
tidak menghadapi halangan dalam mengambil pekerjaan publik, 
kegiatan sosial, atau urusan domestik. Kalau mereka adalah PNS 
rendahan, aneka beban itu bisa menimbulkan tekanan. Hal ini 
mungkin ada benarnya, tetapi mengingat tuntutan keterlibatan 
pada pelaksanaan adat, tradisi, agama cukup tinggi, halangan 
untuk melakukan ketiganya (urusan domestik, sosial adat budaya, 
dan urusan publik di kantor) akan selalu muncul dan dihadapi 
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juga oleh perempuan yang memiliki kedudukan atau eselon lebih 
tinggi. Perempuan Bali sering berada dalam situasi negosiasi antara 
dunia domestik, sosial, dan publik atau profesional: mana yang 
mesti diutamakan, mana yang boleh dinomorduakan. Keputusan 
mana pun diambil, implikasi selalu terjadi.

Selebihnya, artikel-artikel dalam buku ini membahas 
perempuan dari lintas generasi dan menyajikan keragaman 
topik, fakta yang mencerminkan perbedaan minat riset para 
penulisnya dan banyaknya aspek yang menarik tentang 
perempuan untuk dikaji. Topik-topik yang dibahas dikategorikan 
ke dalam empat tema, yaitu (1) kajian tentang sosok perempuan 
dan kepeloporannya baik dalam bidang kepemimpinan 
(leadership) maupun dalam bisnis; (2) bidang kepariwisataan dan 
perekonomian dengan segala peluang, haluan, dan halangan 
atau rintangan yang mereka hadapi termasuk dulu dan pada 
era revolusi industri 4.0 dan saat krisis pandemi Covid-19; (3) 
keterlibatan perempuan dalam organisasi publik termasuk di 
bidang majelis adat yang awalnya didominasi oleh laki-laki 
dan dalam institusi pemerintahan sebagai pegawai negeri; (4) 
wacana-wacana sosial yang memarginalkan perempuan dengan 
segala reaksinya lewat bahasa, seni lukis, karya sastra tulisan 
atau tradisi lisan (mitos). 

Untuk contoh wacana yang memarginalkan perempuan, 
misalnya, masih sering terdengar ucapan minor yang dapat 
merendahkan semangat perempuan, seperti “Anggon gene 
masekolah joh-joh, men suba nganten sing meanggo ilmune” (Untuk 
apa bersekolah jauh-jauh, kalau sudah menikah ilmunya juga 
tidak dipakai); atau “Awak luh, siepang ibane ento urusan muani-
muanine” (Kamu perempuan, diam saja, itu urusan laki-laki) 
(Bab 10). Ungkapan ini bagi sebagian orang mungkin tidak ada 
artinya, tetapi fakta bahwa ungkapan seperti ini masih terdengar 
menunjukkan bahwa pola pikir (mindset) untuk mewujudkan 
gagasan kesetaraan gender jelas terhalang oleh ucapan seperti ini. 
Wacana seperti ini seolah mengabaikan fakta sejarah bahwa ada 
begitu banyak perempuan Bali sukses karena pendidikan maju, 
ada yang menjadi menteri, bupati, pegawai negeri, pengusaha, 
dan akademisi dengan kecerdasan intelektual dan emosional 
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(Bab 1; 5; 6; 7; 8; 9; 14). Mulai muncul juga perempuan Bali 
sebagai penulis karya kreatif seperti cerita pendek, novel, dan 
drama yang menjadikan karya tulis mereka sebagai ruang untuk 
mengartikulasikan kepedulian mereka tentang nasib kaumnya 
(Bab 11; 12). Penting juga dicatat kehadiran perempuan Bali 
sebagai pelukis dan menjadikan karya seni visual mereka sebagai 
media ekspresi keadilan dan kesetaraan gender (Bab 20).

Kontras umur dan perbedaan kiprah hidup antara kaum 
perempuan lansia dan perempuan milenial Bali juga menjadi 
bahasan menarik dalam buku ini (Bab 2; 3; 4; 16). Walaupun sudah 
tua, kaum perempuan lansia tetap aktif bekerja untuk mengisi 
masa senja dan dari sana mereka bisa merasa bahagia. Dalam 
penelitian terhadap aktivitas perempuan lansia di masyarakat 
dan yang tinggal di panti asuhan, terungkap bahwa mereka 
tetap mengambil pekerjaan (seperti membuat rangkaian janur, 
atau memungut bunga kamboja kering) bukan semata untuk 
mendapat upah tetapi merasakan kebahagiaan sebagai orang 
yang ternyata masih berguna dalam sisa-sisa umur. 

Posisi marginal perempuan yang berkaitan dengan aspek 
biologis juga mendapat pembahasan dalam buku ini, khususnya 
bagaimana perempuan (ibu-ibu) bisa diselamatkan dari ancaman 
tertular penyakit akibat hubungan seks dari suaminya, misalnya, 
yang terkena HIV/AIDS, seperti dikutip di atas. Walaupun 
regulasi sudah dibuat untuk melindungi mereka, karena 
melindungi perempuan juga identik dengan melindungi generasi 
yang dilahirkan, namun semua itu akan sia-sia jika regulasi itu 
tidak ditegakkan. Hal yang sama juga berlaku untuk regulasi lain, 
seperti hak memperoleh cuti hamil/melahirkan, yang sudah diatur 
dengan baik untuk melindungi perempuan atau istri tetapi perlu 
ditelusuri implementasinya dalam kenyataan (Bab 17). Terkadang 
demi keselamatan karir atau peendapatan, perempuan merelakan 
masuk kerja lebih awal walau hak cutinya masih tersedia.

Secara umum, gambaran yang terbentang dalam ke-20 
artikel dalam buku ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu optimistik 
dan pesimistik, tetapi dibandingkan kedua oposisi biner itu, 
spirit optimisme lebih kuat menjiwainya. Pembahasan tentang 
hak waris (Bab 13; 19), keterlibatan perempuan dalam majelis 
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adat, kreativitas perempuan dalam industri banten, mengajarkan 
membuat sesajen atau banten lewat media sosial youtube, 
kesuksesan dalam bidang ekonomi kreatif, dan bahkan hingga 
budaya pop sampai di Korea (Bab 1; 4; 15). Gambaran tersebut 
sungguh memberikan lanskap baru mengenai sosok, kiprah, 
pencapaian, perempuan Bali dewasa ini. Optimisme ini tentu saja 
bersifat kondisional, tergantung dari keberhasilan perempuan 
dalam berkiprah, artinya kalau besok terbukti mereka gagal atau 
tidak lagi berhasil menghadapi berbagai kompetisi, tidak lagi 
mampu berkolaborasi, dan akhirnya jatuh dalam dunia marginal, 
optimisme itu bisa saja berbalik menjadi muram.

Meski begitu banyak topik yang dibahas mengenai 
perempuan Bali, tentu saja masih banyak isu yang belum tergarap. 
Atau, masih banyak isu yang dibahas masih perlu diperdalam, 
misalnya bagaimana kira-kira jalannya tradisi Bali ditangan 
generasi muda era milenial atau generasi-Z (i-Gen= internet 
generation). Kedudukan perempuan dalam seni pertunjukan, seni 
rupa, dalam sastra, pariwisata tetap menarik diteliti pada masa 
datang. Perubahan kehidupan sosial budaya dan politik akan 
ikut mewarnai dinamika lanskap gender di Bali, perubahan-
perubahan yang belum terbayangkan ini pun akan menjadi topik 
yang menarik untuk dikaji dalam konteks kesetaraan gender 
dilihat dari peluang dan tantangan yang dihadapi perempuan 
Bali. Perempuan Bali diaspora dan hubungannya dengan 
identitas kebalian mungkin juga merupakan fenomena yang 
menarik dikaji pada masa datang.

Beban ganda bahkan berlipat-ganda untuk perempuan 
di dunia domestik, akankah berubah pada masa depan, ketika 
misalnya teknologi digital membuka haluan bagi mereka untuk 
berkiprah dalam dunia atau industri kreatif? Apakah bentuk 
halangan-halangan baru yang muncul nanti jika kemudahan 
teknologi disambut baik, sementara dampak disruptifnya belum 
terbayangkan. Kajian tentang kesetaraan gender di Bali dilihat 
dari kedudukan perempuan akan tetap banyak dan menarik 
untuk dikaji para peneliti.

Peneliti internasional lintas generasi terus tertarik meneliti 
tentang Bali, menjadikan pulau kecil ini sebagai laboratorium 
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untuk menggali pengetahuan dan memproduksi karya kreatif. 
Hal sama juga semakin menguat di kalangan peneliti lokal dan 
nasional sehingga nama Bali yang populer sebagai ‘destinasi 
wisata’ juga semakin menguat dan terkenal sebagai ‘destinasi 
riset’. ***


