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ABSTRACT: 

In Bengkala village that is located in North Bali, there are 42 congenitial deaf 

individuals  or kolok among population of 3064 people. The deaf community has 

been living in the village for 150-200 years ago so they’re developing their own 

sign language. This research is trying to find connection between local 

endogamous that they’re praticing through generations toward the rate of 

congenital deaf in Bengkala. Using genealogy analysis in latest three generation 

and estimating Mean Matrimonial Radius (MMR) of ego, parents and 

grandparents toward 31 samples which is described in descriptive and 

quantitative method. The result  said there is influence between local endogamous 

and the amount kolok in Bengkala. This statement is proven by the decreasing 

amount of kolok followed by decreasing percentage of local endogamous and 

extending MMR of the ego compared to parents and grandparents.   

Keywords: congenital deaf, genealogy, Mean Matrimonial Radius, marriage, 

local endogamous, kolok. 

 

ABSTRAK 

Di Desa Bengkala yang terletak di Bali Utara, tercatat 42 individu yang dilahirkan 

tuli-bisu di antara 3064 jiwa penduduk. Komunitas tuli-bisu atau kolok telah 

muncul di Desa Bengkala sejak 150-200 tahun lalu sehingga mereka 

mengembangkan bahasa isyarat sendiri. Penelitian bertujuan untuk mengetahui 

ada atau tidaknya pengaruh model perkawinan endogami lokal yang dipraktikkan 

dari generasi–ke generasi dengan tingginya populasi tuli-bisu di desa tersebut. 

Dilakukan analisis genealogi pada tiga generasi terakhir dan menghitung Mean 

Matrimonial Radius pada perkawinan ego, orangtua ego dan kakek pihak ayah 

serta ibu pada 31 sampel yang diuraikan secara deskriptif kuantitatif. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara endogami lokal dengan 

angka tuli-bisu.  Hal itu dibuktikan dengan jumlah individu kolok yang turun dari 

tahun ke tahun dan berbanding lurus dengan menurunnya persentase endogami 
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lokal dan melebarnya MMR pada perkawinan ego dibandingkan milik orangtua 

ego dan kakek-nenek. 

Kata kunci: tuli bawaan lahir, genealogi, Mean Matrimonial Radius, perkawinan, 

endogami lokal, kolok. 

 

Latar Belakang  

Desa Bengkala memiliki 

populasi penyandang tuli-bisu lebih 

banyak daripada kecenderungan rata-

rata. Jumlahnya  42 individu di 

antara 3.064 jiwa penduduk. Mereka 

disebut dengan istilah kolok, yang 

artinya tidak bisa mendengar dalam 

Bahasa Bali.  

Berdasarkan data World 

Health Organization (WHO), angka 

rata-rata bayi terlahir tuli adalah 

1:1000 atau 0,1 persen dari populasi. 

Sementara itu, jumlah warga kolok di 

Desa Bengkala mencapai 1,4 persen. 

Pada 1990-1993, Winata 

mencoba mencari penyebab dari 

tingginya populasi tuli-bisu di Desa 

Bengkala. Dengan menggunakan uji 

DNA metode STR (Short Tandem 

Repeat), disimpulkan bahwa terdapat 

mutasi gen resesif pada lokus 

DFNB3 di kromosom 17 yang 

mengakibatkan kelahiran bayi tuli-

bisu. Oleh karena itu jenis ketulian 

yang dimiliki warga Desa Bengkala 

merupakan gangguan pendengaran 

non-sindrom resesif autosomal. Hasil 

penelitian itu juga mengestimasikan 

bahwa DFNB3 telah muncul dalam 

gene pool warga Desa Bengkala 

sejak 150-300 tahun yang lalu 

(Winata et al., 1995). 

Penelitian Winata dkk. 

membuktikan bahwa besarnya 

jumlah populasi tuli-bisu di Desa 

Bengkala tidak disebabkan oleh 

pernikahan sedarah atau 

consanguineous. Namun, ia juga 

menyatakan bahwa 17,2 persen 

warga berpendengaran normal pun 

berpeluang menghasilkan keturunan 

tuli-bisu karena heterozigotik 

terhadap gen DFNB3. Sehingga 

muncul dugaan bahwa banyaknya 

warga kolok di Desa Bengkala 

disebabkan oleh endogami lokal 

yang dipraktikkan dari generasi ke 

generasi. 

Endogami lokal merupakan 

pernikahan antara dua individu 



dalam lingkup desa atau unit 

teritorial setara disebabkan intensitas 

kontak personal (Crapo, 2002:341). 

Perkawinan jenis ini biasanya terjadi 

karena adanya isolasi geografis 

maupun budaya. Dalam kasus kolok 

Desa Bengkala, isolasi tersebut 

berupa keterbatasan dalam pemilihan 

jodoh.  

Para kolok di Desa Bengkala 

cenderung menikahi sesama kolok. 

Sebab, mereka tidak percaya diri 

mampu hidup dengan pasangan 

normal. Selain itu, perilaku memilih 

pasangan juga dipengaruhi perilaku 

orang lain di sekitarnya. Kebanyakan 

kolok meniru kerabatnya yang 

menikahi sesama tuli-bisu sehingga 

membuat mereka tidak terpikir untuk 

mencari pasangan normal (Wardiah, 

2013). Pola pemilihan jodoh ini lah 

yang menjadi isolasi mereka 

sehingga cenderung melakukan 

endogami lokal. 

Teori 

Sistem perkawinan yang 

diterapkan dalam suatu kelompok 

budaya mempengaruhi aspek 

biologis populasi tersebut.. Sifat-sifat 

yang dimiliki bersama anggota 

populasi tersebut atau genotipe 

disebut gene pool.  

Isolasi geografis dan budaya 

yang menyebabkan suatu kelompok 

budaya melakukan endogami lokal 

turut memengaruhi variasi genome 

dalam gene pool. Isolasi itu 

menyebabkan gen yang menjadi 

karakter populasi hanya beredar 

dalam populasi tersebut sehingga 

gene pool tidak berubah secara 

signifikan. Jika isolasi gene pool ini 

terjadi dalam jangka waktu yang 

lama dan melibatkan populasi kecil, 

akan terjadi degenerasi atau yang 

sering disebut inbreeding depression 

(Glinka, 2008). 

Inbreeding depression adalah 

menurunnya kemampuan yang 

disebabkan oleh rendahnya 

kelangsungan hidup, pemilihan jodoh 

dan/atau reproduksi pada keturunan 

individu yang terlibat jika 

dibandingkan dengan individu yang 

tidak terlibat (Hedrick & Garcia-

dorado, 2016). Degradasi 

kemampuan itu terjadi karena beban 

genetis populasi yang disebut beban 

inbreeding dan hanya terlihat pada 

homozigot. Hal itu didorong oleh 



mutasi resesif yang berkelanjutan 

yang cenderung merusak. 

 Kecenderungan untuk 

terjadinya inbreeding depression 

lebih banyak terjadi pada endogami 

kerabat. Pada suatu populasi kecil 

yang melakukan endogami lokal, 

inbreeding juga bisa terjadi karena 

terdapat ketidakseimbangan 

peredaran gene pool. 

Fenomena inbreeding 

depression di Desa Bengkala dapat 

dijelaskan dengan hukum genetika 

Mendel I atau Hukum Segregasi 

yang menyatakan alel yang muncul 

pada anak bukan ah campuran dari 

kedua gamet orangtua, melainkan 

salah satu alel yang dominan. Alel 

resesif yang tidak muncul bukan 

berarti hilang. Alel itu akan muncul 

sebagai fenotipe ketika dipasangkan 

dengan alel resesif lain (Kardong, 

2005:40). 

Hukum Segregasi I dapat 

menjelaskan alasan pasangan dengan 

pendengaran normal di Desa 

Bengkala tetap punya kecenderungan 

yang tinggi untuk melahirkan anak 

tuli-bisu. Gen resesif DFNB3 yang 

terdapat di gene pool populasi tidak 

muncul di fenotipe. Namun ketika 

individu yang punya genotipe 

DFNB3 menikah dengan individu 

yang juga punya gen resesif tersebut, 

maka ekspresi DFNB3 berpeluang 

muncul di fenotipe pada 

keturunannya.  

Metode 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mencari pengaruh antara endogami 

lokal dengan tingginya populasi tuli-

bisu di Desa Bengkala, Buleleng, 

Bali. Hal itu dicapai lewat metode 

genealogi dan perhitungan Mean 

Matrimonial Radius (MMR).  

Metode genealogi merupakan 

wawancara terstruktur untuk 

menelusuri silsilah kekerabatan dan 

hubungan genetis subjek penelitian. 

Metode genealogi dianggap cocok 

untuk meneliti populasi Desa 

Bengkala karena jumlah penduduk 

yang relatif kecil. Setiap sampel akan 

dibuatkan diagram genealogi atau 

genogram hingga tiga generasi ke 

atas.  

Sedangkan perhitungan 

MMR atau rata-rata radius lingkaran 

perkawinan bertujuan untuk 

mengetahui besar lingkaran 



perkawinan atau struktur pemilihan 

jodoh dalam suatu populasi (Glinka, 

2008). MMR didapatkan dengan 

mengukur jarak tempat kelahiran 

kedua orang tua.  

Pengambilan data dilakukan 

pada informan yang memiliki 

gangguan pendengaran bawaan lahir 

dan merupakan warga Desa 

Bengkala, Kecamatan 

Kubutambahan, Kapupaten Buleleng, 

Bali. Ditentukan jumlah sampel pada 

penelitian ini sebanyak 31 individu 

dengan congenital deaf. 

Hasil Penelitian 

Berdasarkan analisis 

genealogi, sebagian besar ego 

ternyata mempunyai kerabat dekat 

yang juga kolok. Dilacak dari silsilah 

keluarga tiga generasi ke atas, 

gangguan pendengaran bawaan dari 

lahir juga dimiliki orangtua, kakek-

nenek pihak ayah dan ibu, saudara 

kandung, hingga paman serta bibi. 

Sebanyak 25 ego di antara 31 sampel 

dapat ditelusuri hubungan 

kekerabatannya dalam satu diagram 

genealogi. Artinya, meski dinyatakan 

bahwa ketulian yang dimiliki 

populasi Desa Bengkala tidak berasal 

dari pernikahan sedarah (Winata et 

al., 1995), cacat bawaan lahir 

tersebut cenderung sering muncul 

disebabkan pernikahan antarkerabat 

jauh. 

Tabel 1 Distribusi Frekuensi 

Model Perkawinan 

 

Ego 
Orangtua 

Ego 

Kakek-

Nenek 

Pihak 

Ayah 

Kakek-

Nenek 

Pihak Ibu 

N N N N 

Endogami 

kerabat 

5 

(16,1

%) 

6    

(19,3%) 

3 

(9,7%) 

3   

(9,7%) 

Endogami 

lokal 

13 

(42%) 

25     

(80,7) 

27 

(87,1%) 

28 

(90,3%) 

Eksogami 

5 

(16,1

%) 

0         

(0%) 

1 

(3,2%) 

0              

(0%) 

Belum 

menikah 

8 

(25,8

%) 

0             

(0%) 

0          

(0%) 

0            

(0%) 

 

Berdasarkan distribusi model 

perkawinan yang dilakukan ego dan 

kerabatnya pada tabel 1, tampak 

bahwa sebagian besar warga Desa 

Bengkala mempraktikkan endogami 

lokal. Dari 31 sampel, 23 diantaranya 

telah menikah, dan 13 di antaranya 

kawin dengan warga sesama desa. 

Angka endogami lokal tersebut 



semakin tinggi pada generasi yang 

lebih tua, yakni 80,7 persen pada  

orangtua ego, 87,1 persen pada 

kakek-nenek pihak ayah dan 90,3 

persen pada kakek-nenek pihak ibu. 

Tabel 2 Distribusi Frekuensi 

Perkawinan Berdasarkan Ketulian 

Pasangan 

Subjek 
Tuli-

Tuli 

Tuli-

Normal 

Normal-

Normal 

Belum 

Menikah 

Ego 
18 

(58,1%) 

5 

(16,1%) 

0     

(0%) 

8 

(25,8%) 

Orangtua 

Ego 

17 

(54,8%) 

2 

(6,5%) 

12 

(38,7%) 
0 (0%) 

Kakek-

Nenek 

Pihak 

Ayah 

11 

(35,5%) 

0      

(0%) 

20 

(64,5%) 

0     

(0%) 

Kakek-

Nenek 

Pihak 

Ibu 

11 

(35,5%) 

0        

(0%) 

20 

(64,5%) 

0      

(0%) 

 

Tabel 2 merupakan bukti 

bahwa terdapat kecenderungan kolok 

di Desa Bengkala menikahi sesama 

kolok. Pada ego, persentasenya 

sebesar 58,1 persen dan yang kawin 

dengan individu normal hanya 5 

orang. Sebanyak 17 pasangan 

orangtua ego merupakan suami-istri 

kolok dan hanya dua pasangan yang 

tuli-normal. Pernikahan tuli-normal 

bahkan tidak ada pada generasi 

kakek-nenek ego. 

Tabel 3 Distribusi Mean 

Matrimonial Radius (MMR) 

Subjek MMR ± SD (meter) 

Ego 2007,17 ± 7220,78 

Orangtua Ego 1417,09 ± 6257,2 

Kakek-Nenek Pihak Ayah 1358,06 ± 6265,56 

Kakek-Nenek Pihak Ibu 186,12 ± 187,79 

 

Pada tabel 3, tampak bahwa 

MMR ego merupakan angka yang 

paling besar dibandingkan MMR 

orangtua ego serta kakek-nenek 

pihak ayah dan ibu. Angka MMR 

semakin kecil pada generasi di atas 

ego, yakni pada orangtua ego sebesar 

1417,09 meter, pada kakek-nenek 

pihak ayah sebesar 1358, 08 meter 

dan yang paling kecil MMR milik 

kakek-nenek pihak ibu yakni hanya 

186,12 meter. 

Besar kecilnya MMR 

dipengaruhi oleh kontribusi angka 

eksogami sebab luas Desa Bengkala 

hanya 438,36 m
2
 dan jarak 

antardusun Kajanan-Kelodan 

berkisar 200-300 meter. Pada tabel 1, 



tercatat bahwa tidak ada pasangan 

kakek-nenek pihak ibu yang 

melakukan eksogami sehingga tidak 

heran jika radius lingkaran 

perkawinannya begitu sempit. 

 

Tabel 4 Perbandingan Jumlah 

Kolok di Desa Bengkala dari 

Tahun ke Tahun 

Kurun 

Tahun 

Jumlah Kolok Persentase 

1990-1993 

47 jiwa di antara 

2185 populasi  

(Winata et al., 1995) 

2,15 persen 

1995-1998 

45 jiwa di antara 

2200 populasi  

(Liang et al., 1998) 

 

2,04 persen 

2012-2013 
43 jiwa di antara 

2749 populasi 

(Wardiah, 2013)  

1,56 persen 

2015-2016 

42 jiwa di antara 

3064 populasi 

(data administrasi 

Desa Bengkala)    

1,4 persen 

 

Pada tabel 4, tampak bahwa 

kuantitas individu tuli-bisu menurun 

dari tahun ke tahun. Meski 

penurunan jumlah tersebut tidak 

signifikan dan ekstrem, persentase 

individu kolok dibandingkan seluruh 

populasi berkurang cukup berarti. 

Yang semula berkisar 2,15 persen 

dari seluruh warga Desa Bengkala 

pada 1990-1993, jumlah individu 

kolok turun menjadi 1,4 persen pada 

2015-2016. Penurunan persentase itu 

disebabkan jumlah populasi Desa 

Bengkala yang bertambah. Selain itu, 

menurunnya jumlah individu kolok 

dari tahun ke tahun berbanding lurus 

dengan jumlah pasangan yang 

mempraktikkan endogami lokal 

(tabel 1) 

Berkurangnya angka 

endogami lokal ternyata diikuti 

menurunnya jumlah individu kolok di 

Desa Bengkala dari tahun ke tahun. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Bahan & Nash (1995) bahwa 

tingginya angka populasi tuli-bisu 

dalam suatu komunitas bukan tanpa 

sebab, namun pola pernikahan 

endogami turut berkontribusi pada 

sirkulasi gen ketulian (Kusters, 

2009). Sehingga tidak heran bahwa 

menurunnya tren endogami lokal di 

Desa Bengkala, berbanding lurus 

dengan kecenderungan lahir tuli-

bisu.   

 

 



Kesimpulan 

Kompleksitas hubungan 

kekerabatan tuli-bisu di Desa 

Bengkala merupakan konsekuensi 

dari endogami lokal yang 

dipraktikkan dari generasi ke 

generasi, terutama pada populasi 

kecil. Akibatnya, terdapat 

keterbatasan dalam pemilihan jodoh 

sehingga menikahi pasangan yang 

masih berhubungan kerabat tidak 

terhindarkan.  

Hal ini mengindikasikan 

bahwa bukan tidak mungkin bahwa 

generasi-generasi di atas mereka 

memiliki hubungan kekerabatan 

yang jauh lebih kompleks. 

Akibatnya, sirkulasi gen pool dan 

variasi alel dalam populasi 

terganggu. Gen resesif pembawa 

kecacatan seperti DFNB3 yang 

dimiliki populasi Desa Bengkala 

meningkatkan homozigositas 

inbreeding. 

Angka MMR ego relatif kecil 

karena sebanyak 42 persen ego 

menikah dengan sesama warga desa. 

Ternyata pada generasi yang lebih 

tua, angka MMR semakin kecil. Hal 

itu disebabkan disebabkan oleh 

minimnya warga desa yang mencari 

jodoh di luar desa. 

Terdapat hubungan yang 

positif antara menurunnya angka 

endogami lokal, dan melebarnya 

rata-rata radius lingkaran perkawinan 

(MMR) pada jumlah individu kolok 

di Desa Bengkala dari tahun ke 

tahun. 

Jika dibandingkan dengan 

persentase endogami lokal milik 

orangtua dan kakek-nenek, 

persentase milik ego lebih kecil. 

Otomatis, MMR ego juga  lebih 

besar karena kontribusi angka 

eksogami. Pada data yang 

dikumpulkan peneliti dari penelitian-

penelitian sebelumnya, tampak 

bahwa terdapat kecenderungan 

jumlah individu kolok di Desa 

Bengkala yang berkurang secara 

berangsur-angsur.   Oleh karena itu 

peneliti menyimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh antara endogami 

lokal yang dipraktikkan yang 

didukung dengan nilai MMR 

terhadap populasi tuli-bisu di Desa 

Bengkala. 



Tabel 5 Perbandingan Jumlah 

Endogami Lokal, Mean 

Matrimonial Radius dan Kolok di 

Desa Bengkala 

Subjek 

∑ 

Endogami 

Lokal 

MMR 

(meter) 

∑ 

Kolok 

Ego 13 (42%) 2007,17 
31 

jiwa 

Orangtua 

Ego 

25 

(80,7%) 
1417,09 

36 

jiwa 

Kakek 

Nenek 

Pihak 

Ayah 

27 

(87,1%) 
1358,06 

22 

jiwa 

Kakek 

Nenek 

Pihak Ibu 

28 

(90,3%) 
186,12 

22 

jiwa 

 

Tabel 5 membuktikan bahwa 

endogami lokal yang dipraktikkan 

mayoritas kakek-nenek serta 

orangtua ego berpengaruh pada 

jumlah kelahiran bayi tuli-bisu. 

Semakin besar tingkat endogami 

lokal, makin sempit rata-rata radius 

lingkaran perkawinan atau MMR. 

Alhasil, jumlah kolok yang muncul 

pada generasi selanjutnya semakin 

banyak. Kemudian pada generasi 

orangtua ego dan ego yang mulai 

melakukan eksogami, angka 

kemunculan kolok mulai turun. 

Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh antara 

model perkawinan endogami lokal 

dengan populasi tuli-bisu di Desa 

Bengkala. 
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