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Puji syukur saya sampaikan kehadirat Ida Sang Hyang 

Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Pencipta dan Maha Pemelihara 

seluruh alam semesta, atas segala limpahan rahmat dan karunia-

Nya sehingga saya mendapat kehormatan dan kekuatan untuk 

berdiri dihadapan senat yang saya muliakan pada Rapat Senat 

Terbuka Universitas Pendidikan Ganesha yang sangat terhormat 

ini. 

Sungguh merupakan kehormatan dan kebahagiaan bagi 

saya bahwa pada hari ini saya mendapat kesempatan berdiri di 

atas mimbar ini guna menyampaikan orasi terkait pengukuhan 

saya sebagai Guru Besar dalam bidang linguistik (ilmu bahasa) 

di hadapan senat yang mulia, yang terpelajar.  Secara kebetulan 

saat saya menyampaikan pidato pengukuhan ini, bertepatan 

dengan perayaan Dies Natalis Undiksha yang ke-30. Beranjak 

dari situasi tersebut, maka ijinkanlah saya menyampaikan orasi 

pengenalan guru besar saya dengan tema: “Perkembangan 

Linguistik dan Masa Depan Para Penekun Linguistik”.  
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1. Pendahuluan 

Hadirin yang saya muliakan. Saya mengawali orasi 

ilmiah ini dengan sebuah pemikiran pribadi saya bahwa bahasa 

adalah nafas dari kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Tanpa 

adanya nafas dipastikan kita semua mati. Begitu pula, tanpa 

bahasa  kebudayaan dan ilmu pengetahuan apapun tidak akan 

pernah ada. Kita bisa bayangkan bagaimana kehidupan manusia 

di masa lampau, sekarang dan di masa depan kalau kita tidak 

menguasai sebuah atau bahkan beberapa bahasa.  

Dewasa ini banyak ilmuwan yang menekuni bidang ilmu 

linguistik termasuk saya sendiri. Hari ini saya merasa sangat 

bersyukur telah mencapai puncak dari karier saya sebagai guru 

dan peneliti bahasa. Saya mengucapkan banyak terima kasih 

kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam 

perkembangan karier saya selama ini.  

Isi orasi ini merupakan sebuah ikhtisar yang secara 

ringkas menguraikan simpul-simpul dan konsep-konsep teoritis 

tentang peristiwa utama mengenai perkembangan linguistik 

serta kemungkinan di masa yang akan datang dapat 

dimanfaatkan oleh para penekun linguistik. Pada kesempatan ini 

saya akan memaparkan perkembangan linguistik dari sudut 

kemajuan aliran-aliran linguistik yang tumbuh dan ditekuni para 

ahli ini selama ini. Kemudian, saya juga akan memaparkan 
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berbagai potensi dari perkembangan linguistik interdisipliner 

yang telah memberikan kontribusi baru bagi cabang linguistik 

yang telah memunculkan berbagai metode penelitian yang baru. 

 

2.Cabang Linguistik dan Perkembangannya  

Perkembangan linguistik dewasa ini  dapat  

dikelompokkan menjadi tiga cabang besar,  yakni: linguistik 

teoritis, linguistik terapan, dan linguistik interdisipliner (Chaer, 

2003). Masing-masing dari cabang tersebut telah ada bidang 

kepakarannya. Termasuk di dalamnya juga adalah para pakar 

telah  mengkaji mikro linguistik yang meliputi kajian pada 

internal bahasa seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan 

semantik  serta makro linguistik (bahasa dan eksternal bahasa) 

yang meliputi kajian sosiolinguistik, pragmatik, psikolinguistik, 

antropologi linguistik, linguistik forensik, linguistik historis, 

linguistik historis komparatif, analisis wacana, teori terjemahan, 

filsafat bahasa, bahasa dan pemikiran, teori pemerolehan bahasa 

kedua, dan teori komunikasi antarbudaya (Fernandez, 1996). 

Saya  amati  bahwa dalam  bidang linguistik terapan di 

negara kita tercinta terdapat tiga bidang yang masih jarang 

digeluti. Bidang-bidang yang dimaksud antara lain; linguistik 

forensik, grafologi, dan revitalisasi bahasa. Saya memandang 
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kedepan tiga contoh bidang penelitian linguistik interdisipliner, 

seperti, ekologi bahasa, paleografi, dan epigrafi tampak menarik 

pula untuk dikembangkan. Saya melihat, para akademisi 

linguistik di negara kita semakin banyak mempublikasikan hasil 

penelitiannya yang ditulis dalam ranah interdisipliner. 

Sehubungan dengan hal itu, Harimansyah, (2021)  

mengemukakan bahwa pada tahun 2020, artikel terkait ilmu 

bahasa yang terbanyak terpublikasi di negara kita menunjukkan 

nomor teratas, terutama  terkait prihal pembelajaran dan 

pengajaran bahasa kedua.  Yang lebih minim publikasinya 

adalah yang terkait dengan  ilmu linguistik  dan sastra.    

Bagaimanakah aliran linguistik itu dan perkembangan 

teorinya? Sepengetahuan saya, studi yang berhubungan dengan 

linguistik selama ini telah sejalan dengan pengembangan 

teorinya. Leksikon-leksikon terkait kebahasaan sebetulnya telah 

dimulai dari rhetoric, grammar, comparative philology. 

Kemudian, tercatat pada abad ke-19 muncul istilah linguistik 

(Fernandez, 1996). 

Para ahli linguistik mengakui bahwa studi formal 

mengenai bahasa telah dimulai di dunia Timur (Seuren, 1998). 

Pada abad ke-5 sebelum Masehi,  Pāṇini, seorang linguis 

berkebangsaan Indialah yang tercatat mengawali studi formal 
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tentang bahasa. Beliau telah berhasil   mengklasifikasikan bunyi 

bahasa Sansekerta pertama kali kedalam konsonan dan vokal 

(Yule, 1985). Beliau membagi kelas kata kedalam kata benda 

dan kata kerja. Selanjutnya, menurut Versteegh (1997), 

Sibawaih merupakan penulis pertama yang mengklasifikasikan 

bunyi dan fonem dalam unit sistem ilmu bahasa.   

 

3.Pandangan ahli Lingistik Dunia  Barat dan Timur 

Terkait tata bahasa, pandangan para ahli dunia Timur 

dan Barat tampak masih terdapat perbedaan. Para ahli di dunia 

Barat tidak menerapkan metode dan mencapai kesimpulan yang 

sama seperti halnya di dunia Timur. Ketertarikan mereka 

berawal dari filsafat bukan dari deskripsi tata bahasa. Di dunia 

Barat, ketertarikan pada aliran linguistik diawali oleh para filsuf. 

Dari referensi yng ada tampak para filsuf sendiri  juga memiliki 

pandangannya sendiri-sendiri mengenai bahasa (Supriyanto, 

2013.).    

Dari sudut pandang semantik, Plato (429 – 347 SM) 

dalam Supriyanto berpandangan bahwa kata-kata merefleksikan 

konsep yang absolut atau kekal yang berada dalam dunia ide. Ia 

juga berpendapat bahwa hubungan instrik dengan hal-hal yang 
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ditandakan terdapat di dalamnya. Menurut Plato, kata etimologi 

dipandang sebagai gambaran sejarah dari makna sebuah kata. 

Salah satu penerus Aleksander Agung telah mendirikan 

universitas Aleksander sekitar 280 SM dimana awal 

perkembangan aliran filologi, yaitu masa studi mengenai bahasa 

dan teks kuno dimulai. Naskah-naskah kuno mulai dipelajari di 

universitas ini pada zaman tersebut. Aliran ini memang dikenal 

sebagai aliran pertama yang menggunakan istilah tata bahasa 

ditinjau dari pengertian modern. Akan tetapi kata tersebut telah 

digunakan oleh Plato sebelumnya dengan istilah ‘téchnē 

grammatikḗ’ yang bermakna seni menulis. Istilah tersebut juga 

digunakan sebagai judul dari salah satu karya Dionysius Thrax 

yang merupakan salah satu karya terpenting pada era 

Aleksandria di abad ke-2 SM yang secara bersamaan menulis 

tata bahasa sistematis pertama sesuai tradisi Barat. Dalam 

Dionysus, buku itu disebut sebagai pengantar mengenai hal yang 

disampaikan sastrawan atau penulis dengan memakai kata-kata 

yang memiliki makna atau arti penuh sebagai bentuk yang 

berbeda dengan kata-kata dalam sains maupun bahasa yang 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jejak pengaruh 

Aleksandria masih terlihat sepanjang abad pertengahan saat 

pembelajaran maupun penelitian bahasa masih diselipkan dalam 

topik filologi (Harimansyah, 2021). 
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Jones (1746—1794) dalam Fernandez (1996) telah 

membedah naskah-naskah kuno yang menggunakan bahasa 

Sansekerta dan memperkenalkan istilah terkait dengan linguistik 

perbandingan. Oleh Jone Bahasa Sanskerta ditemukan sangat 

mirip dengan bahasa Latin maupun dengan  Yunani. 

Penemuannya telah menarik perhatian para ahli linguistik dunia.  

Karyanya Jones dikutip oleh berbagai penulis linguistik dunia. 

Karya Jones dipandang sebagai langkah awal studi ilmu 

perbandingan bahasa  terutama rumpun Indo-Eropa (Mbete, 

1990).  

Menurut Mbete (1990), pengembangan metode 

komparatif adalah awal kemajuan luar biasa ilmu linguistik di 

akhir abad ke-19 dimana sistem bunyi secara genealogis berhasil 

dikembangkan melalui metode tersebut. Para ahli filologi 

komparatif pada masa tersebut telah berhasil menunjukkan 

sisilah pertama tentang kekerabatan dari rumpun bahasa Indo-

Eropa. Aliran tradisional merupakan istilah lain dari aliran yang 

berkembang pada masa itu (Fernandez, 1996). Aliran ini 

melahirkan sejumlah aturan tata bahasa serta penjelasannya. 

Aturan tersebut malah digunakan hampir seperempat abad 

lamanya. Mbete !990) menambahkan pada dasarnya aturan 

tersebut ditujukan guna merumuskan aturan-aturan berbahasa 
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yang benar. Berbagai aliran linguistik tentunya banyak hadir 

sepanjang sejarah linguistik sehingga tiap aliran yang muncul 

melahirkan aturan tata bahasa dengan pandangan yang berbeda 

mengenai bahasa itu sendiri (Yule, 1985).  

4. Aliran Ilmu Linguistik dan Perkembangan Linguistik 

Kontemporer 

 Terdapat empat aliran ilmu linguistik pada abad ke-20 

yang  berpengaruh bagi perkembangan linguistik kontemporer. 

Keempat aliran itu antara lain: Strukturalisme, Generativisme, 

Fungsianisme, dan Kognitivisme. Strukturalisme identik dengan 

pemikiran dari Ferdinand de Saussure (1857—1913) dalam 

Fernandez (1996) yang dipandang sebagai penggagas aliran 

strukturalisme.  Beliau juga dikenal sebagai bapak linguistik 

modern dan semiotika berkebangsaan Swiss. Bahasa 

dianggapnya sebagai sebuah sistem yang bersifat statis. Bahasa  

dikatakan terdiri atas unit-unit berbeda yang berkaitan satu 

dengan lainnya. Keberadaan pendekatan analisis bahasa secara 

diakronis dan sinkronis sebagai dasar pijakan dari displin 

linguistik modern (dimana analisis linguistik historis tersebut) 

tampak telah mengalami pergeseran ke analisis non-historis.   

 



 

11 
 

 Menurut  Harimansyah (2021)  di Indonesia telah ada 

dimensi-dimensi pokok dibidang linguistik yang dikembangkan. 

Bahasa Indonesia dipaparkannya  berpedoman pada hasil 

penelitian dan kodifikasi, berupa, Pedoman Umum Ejaan 

Bahasa Indonesia, Pedoman Umum Pembentukan Istilah, 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tata Bahasa Baku Bahasa 

Indonesia serta alat uji standar Uji Kemahiran Bahasa Indonesia 

(UKBI). Untuk itu pada kesempatan ini saya menghimbau pada 

generasi penekun  linguistik Nusantara sudah seharusnya 

memberi penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap 

dedikasi para pakar linguistk Indonesia yang telah menyusun 

dokumen tersebut di atas,  terutama  kepada para pakar linguistik 

yang terlibat di Kantor Pusat Bahasa (kini Badan Bahasa 

Jakarta).  

 Berdasarkan referensi yang ada, saya berpendapat bahwa 

linguistik sebagai sebuah ilmu  tidak akan berkembang tanpa 

adanya  ilmu lain sebagai acuan. Hal itu tampak jelas  pada 

perkembangan ilmu bahasa yang mengarah pada perkembangan 

disiplin ilmu terkait ilmu lainnya.   Salah satu contoh fitur yang 

terus berkembang dalam penelitian linguistik kontemporer, 

yaitu pembahasan bahasa yang khas terkait perkembangan 

teknologi yang memicu terjadinya perubahan penggunaan 
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bahasa secara praktis. Hal itu dapat kita amati dalam  

perkembangan internet dimana terdapat   kosakata dalam bahasa 

Inggris dalam  kosakatanya,  seperti kata  ‘setting’ (tempat), 

‘comment’ (komentar), ‘download’ (mengunduh)  ‘like’  

(menyukai) atau yang digunakannya berbagai akronim yang 

dipakai dalam komunikasi sehari-hari, terutama kaum milenial. 

Jadi,  perkembangan bahasa di  media sosial, tampak semakin 

dekat dengan publik dan tampak lebih mempraktikkan linguistik 

terapan.  

5.Prospek Pekerjaan Bagi Penekun Linguistik  

Bagaimanakah keadaan pengembangan profesi penekun 

linguistik dewasa ini?  Sehubungan maraknya penelitian 

interdisiplin linguistik tersebut, penekun linguistik memiliki 

prospek pekerjaan yang cukup menjanjikan diberbagai bidang. 

Dengan keahlian linguistik   tersebut, berjenis-jenis bidang dapat 

ditekuni oleh mereka. Berikut adalah berbagai karier yang dapat 

dimasuki oleh mereka yang berbekal kemampuan dalam bidang 

linguistik. 

Penekun Ilmu Bahasa  dalam Pemerintahan dan Pendidikan 

Kemampuan di bidang bahasa dapat diimplementasikan 

dalam pemerintahan. Pelaksanaan penelitian dan penyediaan 
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layanan teknologi terkait dengan bahasa sangat memerlukan 

kemampuan analisis dari seorang ahli bahasa. Seorang diplomat 

merupakan salah satu profesi yang memerlukan kemampuan 

bahasa dalam berdiplomasi. Mereka yang menyandang gelar 

dibidang linguistik amat diperlukan sebagai ahli untuk mengajar 

para diplomat dalam melaksanakan pelayanan bahasa.  

Memiliki keunggulan yang kuat dalam mengajar bahasa 

di instansi pendidikan merupakan jaminan ataupun kelebihan 

dari penyandang gelar ilmu linguistik. Mereka dapat mengajar 

bahasa sesuai konsentrasinya di tingkat satuan pendidikan 

tertentu. Bidang pengajaran bukanlah satu satunya yang bisa 

ditekuni dalam profesi. Mereka dapat pula  mengembangkan 

materi ajar, mengembangkan materi pengujian bahasa standar, 

dan melatih guru bahasa lokal, nasional, dan bahasa asing.  

Para ahli bahasa dapat memanfaatkan pengetahuannya 

sebagai penerjemah, penyunting bahasa, dan penyusun kamus. 

Penerjemahan merupakan lahan yang potensial bagi penekun 

ilmu bahasa. Mereka dapat memfasilitasi komunikasi antara dua 

individu penutur bahasa yang berbeda. Mereka juga dapat 

memanfaatkan kemampuan bahasanya untuk menerjemahkan 

dokumen yang ditulis menggunakan satu bahasa ke bahasa lain. 

Dewasa ini penekun ilmu bahasa memiliki peranan yang 
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signifikan dalam berbagai bidang; bisnis, hukum, maupun 

kesehatan,  dimana mereka bisa menjadi seorang interpreter atau 

penerjemah.  

Pilihan profesi lainnya yang dikerjakan, yaitu dengan 

menekuni penyuntingan naskah, dalam hal ini bekerja sebagai 

sebagai penyunting (editor) berbagai bentuk naskah atau 

dokumen penting. Kemampuan memahami struktur bahasa 

sangat memungkinkan mereka memiliki ketajaman koreksi saat 

melakukan pengeditan tulisan pada naskah dan dokumen 

tersebut sebelumnya.  

  Penyusunan kamus adalah karier yang amat populer di 

negara-negara maju, namun hal ini tampak masih jarang digeluti 

oleh para penekun linguistik di Nusantara.  Adapun area 

pekerjaan yang dimiliki oleh penekun linguistik dalam 

menyusun kamus, yakni: menyusun, mengedit, dan menulis 

kamus bagi para penutur asli, para siswa-siswi yang 

mempelajari bahasa asing tertentu tertentu.  Para master dan 

doktor dari lulusan pascasarjana yang memilih konsesntrasi 

bahasa asing dipastikan mempunyali peluang sebagai 

leksikograf dwibahasa.   

Penekun linguistik juga bisa berkarier dalam kancah 

ilmu pengetahuan dan teknologi komputer. Salah satunya 
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dengan menjadi seorang ahli terapis wicara dan bahasa. Mereka 

akan dapat pula menggunakan keahliannya dalam 

mendiagnosis, atau mencegah beberapa gangguan bahasa dalam 

berkomunikasi. Dengan semakin kompleknya teknologi 

komputer dewasa ini, penekun ilmu bahasa sangat dibutuhkan 

juga sebagai pengode bahasa komputer.  

Penekun Linguistik dalam Pengembangan Text-To-Speech  

Menurut Dutoit (1996), Text-to-Speech (TTS) adalah 

sebuah  sistem konversi yang secara otomatis dapat 

menghasilkan sinyal ucapan dengan menggunakan transkripsi 

grafem-ke-fonem sebagai media dari berbagai expresi yang 

diucapkan. Perbedaan antara talking machine dengan sistem 

TTS, yakni terdapat dalam sifatnya yang otomatis sewaktu 

pengucapan leksikon yang baru. TTS dapat aplikasikan melalui 

bidang penerapan yang berbeda-beda; aplikasi, digital, pembaca 

e-mail, dan pesan-singkat bicara.  

Menurut Harimansyah (2021) beberapa perusahaan terus 

berupaya dalam meningkatkan sistem pengenalan wicara dalam 

produk-produk yang dikeluarkan, seperti; Apple, Google, dan 

Amazon. Pengetahuan tentang fonetik yang dimiliki oleh 

seorang linguis terkait dengan berbagai pengucapan dan bahasa 

digunakan bagi pemakai Text-to-speech (TTS). Parasodi yang 
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berbeda pas setiap bahasa yang digunakan dalam program TTS, 

seperti penggunaan sebuah bahasa asing, namun teks yang 

disajikan menggunakan bahasa Indonesia. Dalam hal ini ucapan 

yang didengarkan adalah bahasa Indonesia dengan prosodi 

bahasa Inggris. Hasil tersebut dapat menyebabkan para 

pemakainya bingung dalam menginterpretasikan berita terkait.  

Terkait dengan kemampuan inovasi keahlian tersebut 

adalah  bidang yang juga memerlukan tenaga ahli bahasa. 

Penekun linguistik dalam hal ini berfungsi  sebagai seorang ahli 

bahasa interdisipliner dimana komputasi dan pemodelan 

berdasarkan aturan-aturan dari bahasa alami dikombinasikan 

oleh para ahli bahasa. Kemampuan tersebut bermanfaat dalam 

mengatasi persoalan-persoalan pada pemerosesan dokumen, 

terjemahan mesin, serta pemeriksaan tata bahasa.  

 Di beberapa negara maju penekun linguistik memiliki 

kesempatan kerja di perusahaan-perusahaan teknologi dimana 

mereka biasanya diberi tanggung jawab dalam pemeliharaan dan 

pengembangan sistem otomatis yang mereka miliki. 

Kompleksitas bahasa yang dikuasai sering berkaitan dengan 

kebutuhan klien perusahaan yang memerlukan pemahaman 

terhadap sistem yang lebih baik. Pendapatan mereka yang 

bekerja diperusahan tersebut tergolong tidak rendah.  
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Spesialis dalam bidang psikolinguistik dimana disiplin 

ilmu bahasa, ilmu saraf, ilmu kognitif, dan ilmu psikologi, dan 

ilmu biologi bersinergi dapat melakukan kegiatan penelitian 

bersama dengan tujuan agar bisa menjelaskan bagaimana otak 

manusia memproses bahasa. Proses yang dimaksud, yaitu 

berawal dari bagaimana seorang anak bertahap menguasai 

bahasa ibu hingga mentalnya berkembang dan berdampak pada 

bahasa anak itu sendiri. Laboratorium yang berafiliasi dengan 

universitas biasanya menjadi tempat bekerja umum bagi para 

ahli psikolinguistik. Mereka juga dapat mengajar linguistik 

kepada para mahasiswa di universitas setempat. Penguraian kata 

atau kalimat, pemerolehan dan pembelajaran bahasa, dan 

gangguan bahasa serta kognisi dwibahasa adalah beberapa 

bidang minat psikolinguistik yang semakin populer dilakukan di 

seluruh dunia.   

Dari berbagai sudut pandang, kondisi masyarakat bisa 

dipelajari dan diketahui. Sudut pandang yang dimaksud, seperti 

ekonomi, agama, dan geografi. Cabang linguistik yang 

berkompeten menagani hal itu adalah mereka yang 

mefokusperhatian pada sosiolinguistik, karena sosiolinguistik 

umumnya meneliti hubungan antara bahasa dan masyarakat 

serta budayanya. Para pakar sosiolinguistik dapat pula 
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mengabdikan dirinya di perguruan tinggi atau lembaga 

penelitian seperti LIPI, di Badan Bahasa atau di Balai Bahasa. 

Ahli sosiolongistik dapat mendalami bidang-bidang pelestarian 

dan dokumentasi bahasa. Jenis minat dalam kajian 

sosiolinguistik biasanya terkait dengan perubahan bahasa, tabu, 

humor, kelamin, dan etnis (Laksana, 2009). 

Penekun  Linguistik Bandingan Historis dalam kaitan Sejarah 

Perubahan Bahasa 

Peluang kerja dibidang Linguistik Bandingan Historis 

juga tersedia cukup banyak. Prihal sejarah perubahan bahasa 

dari bahasa induknya pada umumnya dilakukan oleh penekun 

cabang linguistik  ini. Sebagai contoh, penekun linguistik pada 

cabang ini dapat menjelaskan  bagaimana perjalanan serta 

perkembangan sejarah Proto-Austronesia menjadi bahasa-

bahasa daerah di Indonesia, bagaimana pengelompokannya, dan 

bagaimana penyatu serta pemisah antar keturunan bahasa serta 

berbagai dialek-dialeknya (Seuren,1998; Trask, 2000).   Peneliti 

cabang linguistik ini  menyumbangkan teori serta metode 

ronstruksi bahasa proto,  yaitu bahasa yang diduga  menurunkan 

bahasa-bahasa yang ada termasuk bahasa daerah yang  ada di 

negara kita (Hock,1988). Tidak jarang hasil penelitian 

pengelompokan bahasa-bahasa yang ada dilengkapi dengan 
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pendokumentasian bahasa-bahasa yang diteliti.  Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Jakarta, LIPI, dan semua 

Balai Bahasa yang ada di seluruh provinsi di Nusantara banyak 

yang memperkerjakan penekun linguistik cabang ini.  

Penekun Linguistik dan Penekun Disiplin Lainya 

Dewasa ini, penekun linguistik yang lihai bersinergi 

dengan penekun disiplin ilmu  lainnya linguistik   sangat banyak 

yang berperan di sektor publik. Di  negara-negara yang sudah 

maju, bagian keamanan banyak yang memperkerjakan penekun 

linguistik dalam memecahkan   kode informasi kriptanalisis   

Dengan kemampuan tersebut, penekun ilmu bahasa  boleh  

berperan dalam memecahkan kode, membantu pihak keamanan 

dalam menginterpretasi, serta menganalisis, berita  dan 

mengembangkan kode untuk kebutuhan  keamana negara.  

Para penegak hukum di pengadilan sering bersinergi 

dengan penekun ilmu bahasa. Penegak hukum dapat 

menginvestigasi kasus hukum melalui linguistik forensik. 

Dengan lingistik forensik mereka dapat mempercepat suatu 

kasus hukum. Dalam kaitan ini,  penekun  linguistik forensik 

dapat berperan sebagai rekan pengadilan Dalam hal ini, sesuai 

dengan kepakarannya tentang komponen linguistik mereka 

dipercaya dapat memberikan pendapat sebuah kasus. Dalam 



 

20 
 

perkembangan kasus hukum di  peradilan. Banyak ahli bahasa  

di negara kita diundang dalam suatu persidangan di pengadilan 

negeri mendampingi para hakim dalam menginterpretasi 

dokumen terkait hukum (Harimansyah, 2021). 

Periklanan yang tepat dan efektif memerlukan linguis 

yang memiliki keterampilan bahasa dan budaya yang sesuai 

lingkungan dimana periklanan itu dibutuhkan. Misalnya 

perusahaan internasional maupun nasional, sangat perlu 

menggunakan berbagai bahasa untuk mengemas promosi 

produk dan budaya mereka. Untuk keperluan itu, menggunakan 

penerjemah dari linguis umum saja tidaklah memadai. Mereka 

juga memerlukan linguis yang menguasai ekolinguistik, 

ethnolinguistik, sosiolinguistik dan antropologi linguistik. 

Dengan demikian, penekun cabang-cabang linguistik seperti ini 

sangat dibutuhkan agar pemahaman atas budaya dan bahasa dari 

sasaran konsumen dapat lebih dipahami. Jadi, orang yang ahli 

dalam sosiolinguistik, antropologi linguistik, maupun 

ekolinguistik dapat diperankan pada perusahan yang demikian.   

 Para penekun  linguistik saat ini dapat melakukan 

kolaborasi dengan dengan para ahli lain sebagai upaya dalam 

pemberian layanan baik. Kolaborasi untuk menghasilkan konten 

yang baik dapat dilakukan dengan pembuat konten. Selain itu, 
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untuk tampilan produk yang baik dapat dilakukan melalui 

kolaborasi dengan para desainer grafis. Terlebih lagi, informasi 

mengenai perencanaan konten maupun penulisan dokumentasi 

teknis suatu produk dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan 

ahli disiplin lainnya. Agar dapat memberikan layanan baik 

dalam bentuk petunjuk manual maupun petunjuk penggunaan 

serta korespondensi, selain penguasaan bahasa nasional dan 

daerah yang mumpuni disamping  penguasaan bahasa asing, 

keterampilan komunikasi masa, pemahaman pengetahuan 

jurnalisme, dan teknologi informasi yang baik, membutuhkan 

keterampilan dalam menggunakan perangkat lunak publikasi, 

seperti Microsoft Word, Adobe, Photoshop. Kolaborasi dari dua 

kemampuan di atas mendukung pemenuhan kualitas produk dan 

layanan yang diinginkan.  

Penekun Linguistik  dalam Pemberian Layanan Advokasi 

Sebetulnya banyak peluang kerja bagi penekun linguistik 

sangat diperlukan pula dengan adanya situasi 

keterancampunahan banyak bahasa daerah. Hal ini sudah 

merupakan masalah global, termasuk masalah di negara kita 

tercinta.  Adapun sebab-sebab kepunahan bahasa diberbagai 

wilayah nusantara itu dapat terjadi  karena banyak penutur  
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bahasa daerah  tidak memiliki budaya tulis yang dibarengi 

dengan situasi  jumlah  berpenuturnya yang amat sangat terbatas.  

Dalam kasus ini, pendokumentasian bahasa-bahasa yang 

terancam kepunahan itu sangat dibutuhkan dalam rangka 

pelestarian bahasa-bahasa tersebut. Pendokumentasian bahasa-

bahasa yang terancam punah telah menjadi projek tahunan 

terutama oleh Badan Bahasa Jakarta dan instusi dibawahnya 

yaitu balai-balai bahasa. Mulai tahun 2021 Institusi BRIN  juga 

melakukan yang sama dengan bekerjasama dengan pihak 

perguruan tinggi penyelengara pendidikan terkait Ilmu Bahasa.  

Disamping itu, hasil dari kegiatan dokumentasi merupakan 

wadah data informasi kebahasaan yang merupakan upaya 

pelestarian bahasa tersebut. Hasil dokumentasi berguna untuk 

Badan Bahasa Jakarta dan Balai Bahasa di berbagai Provinsi di 

Indonesia dalam rangka kegiatan konservasi dan revitalisasi 

bahasa (Mbete, 1990; Himmelman, 2006).   

Untuk mencegah kepunahan bahasa, para penekun linguistik 

sangat dibutuhkan dalam urusan revitalisasi bahasa. 

Merevitalisasi bahasa pencegahan kepunahan bahasa derah di 

Indonesia  merupakan wewenang para gubernur di masing-

masing provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

di NKRI. Para peneliti bahasa bersama-sama dengan komunitas 
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bahasa yang semakin punah umumnya bekerja dilapangan 

dimana bahasa itu digunakan. Hasil revitalisasi dapat berupa 

dokumen kata, frasa, kalimat, dan sastra. Di masa depan, 

dokumen tersebut akan  dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

informasi bagi para peneliti maupaun komunitas bahasa. Untuk 

itu pada kesempatan ini  saya mengajak para penekun linguistik 

yang menaruh perhatian pada   perevitalisasi bahasa sangat perlu 

sekali membiasakan diri dekat dan berkolaborasi dengan para 

tokoh masyarakat dari berbagai profesi.  

6. Penutup 

Pertumbuhan dan perkembangan aliran dan teori dalam 

ranah linguistik di negara kita, Indonesia telah tampak 

bagaimana bidang disiplin ilmu lain seperti ilmu humaniora 

telah menunjukkan sinergi yang mantap dengan bidang 

linguistik. Itu tandanya bahwa  ilmu linguistik  ini telah 

berkembang sedemikian pesat di negara kita Indonesia tercinta. 

Perkembangan pesat tersebut dipengaruhi oleh gerakan dan 

aliran linguistik yang ada, seperti aliran linguistik struktural, 

generatif, fungsional, dan kognitif. Paham fungsionalisme yang 

ada tampak akar pemikirannya terkait erat dengan paham 

strukturalisme yang kemudian dikenal dengan linguistik 

struktural fungsional. Perkembangan yang pesat tersebut juga 
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dapat diamati dari paham dalam ilmu-ilmu psikologi, sosiologi, 

dan antropologi. Dengan demikian muncul cabang linguistik 

makro seperti antropologi linguistik, sosiolinguistik, 

psikolinguistik, neurolinguistik, dan linguistik historis 

komparatif (Lyon, 1995). 

Pengembangan linguistik yang demikian telah terbukti 

dari semakin maraknya hasil penelitian dan teori yang muncul 

dan disertai dengan keanekaragaman karir dengan keterampilan 

para ahli linguistik. Pengembangan linguistik tampak juga pada 

adanya perkembangnya teori  pada cabang linguistik mikro yang 

membahas perihal internal bahasa, seperti pada fonologi, 

fonetik, morfologi, sintaksis, dan semantik. Selain itu, berbagai 

hasil penelitian linguistik semakin bermunculan di berbagai 

jurnal lokal, nasional, dan internasional. Walaupun bidang 

linguistik telah mencapai kemajuan besar pada berbagai cabang 

maupun dengan pelibatan ilmu sosial serta penelitian 

interdisipliner, saya melihat masih banyak terdapat tantangan 

dalam melakukan pengembangan dan penelitian terhadap 

linguistik tersebut. Ahli bahasa dengan  bantuan komputer 

sangat mendukung penginterpretasian  akan tetapi  linguis masih 

tetap bekerja pada aspek akurasi terjemahan. 
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Sejalan dengan adanya berbagai peluang kerja bagi para 

penekun linguistik yang telah saya uraikan di atas, maka 

terobosan dalam pengembangan ilmu linguistik sangat perlu 

dilakukan karena terobosan yang ada nantinya akan merupakan 

peluang kerja masa depan yang penting bagi generasi muda  

penekun linguistik. Terobosan itu kiranya segera direalisasi oleh 

insan Undiksha. Pertimbangan saya yaitu Undiksha  saat ini 

telah memiliki jumlah  profesor, Dr serta  calon Dr dibidang 

linguistik yang sangat cukup;  Dengan nama Undiksha yang 

semakin diperhitungkan di kancah nasional dan internasional 

serta semakin  lengkapnya sarana dan prasarana yang dimiliki 

Undiksha saat ini, maka  melalui  orasi ini saya mengusulkan 

kepada  Bapak Rektor Undiksha beserta jajarannya dalam waktu 

yang tidak terlalu lama mengambil peran dalam pengembangan 

bidang linguistik. Dalam hal ini Bapak Direktur Pascasarjana 

Undiksha segera membuka progran studi linguistik atau yang 

lebih luas jangkauannya adalah Fakultas Ilmu Budaya. Dengan 

demikian, Undiksha yang menjadi kebanggaan Bali, 

kebanggaan kita semua, dapat mencetak tenaga ahli yang 

dibutuhkan diberbagai cabang linguistik untuk mengisi peluang 

yang ada. Semoga dengan dikembangkannya program tersebut 

akan lebih membawa aura positif dan warna baru bagi Undiksha 

kedepan. 
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Demikian orasi ini yang dapat saya sampaikan. Sebagai akhir 

kata dalam orasi ini saya ucapakan terima kasih atas perhatian 

hadirin yang mulia  dan saya tutup orasi ini dengan: 

Om Shanti, Shanti, Shanti, Om. 
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UCAPAN TERIMA KASIH 

Hadirin yang saya muliakan, sebelum saya mengakhiri 

orasi, pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah saya 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak  yang 

telah berjasa yang memungkinkan saya  mencapai jabatan 

tertinggi akademik dalam karier saya. Untuk itu saya 

memanjatkan syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, 

Tuhan Yanhg Maha Esa,  karena karunia Bliaulah saya dapat 

menunaikan tugas dan kewajiban  saya selaku dosen tetap di 

FBS Undiksha seperti sekarang.   

Saya ucapakan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-

tingginya kepada Bapak Rektor Undiksha, Prof.Dr I Nyoman 

Jampel, M.Pd.  yang telah memberi dorongan dan motivasi 

kepada saya dan teman-teman yang ikut dikukuhkan hari ini, 

untuk terus maju mengurus usul Guru Besar sesuai bidang 

masing masing. Kepiawaian beliau dalam mendorong saya telah 

membantu proses pencapaian penganugrahan gelar akademik  

ini dengan sangat lancar. Saya harus menyampaikan terima 

kasih pula pada para Wakil Rektor 1, 2, dan 3 Undiksha.  

Saya harus megucapkan terimakasih kepada Dekan 

Fakultas Bahasa Undiksha,  Profesor Dr. I Made Sutama. M.Pd; 

yang mengingatkan saya sejak menggapai gelar Doktor di UGM 



 

30 
 

agar saya fokus dan konsisten menekuni bidang yang sesuai 

dengan bidang yang ditekuni di program s3. Terkait dengan itu, 

saya harus mengucapkan terima kasih  pula kepada dinda saya 

yang manis, Prof Dr. Ni Made Ratminingsih, M.A. atas sharing 

akademiknya, baik dalam penelitian maupun dalam publikasi 

ilmiah. Begitu pula kepada  I Made Hery Santosa, Ph.D, M.Pd 

dan Dr. Lokita M.Pd, ex Mahasiswa dan kini Kolega, saya 

ucapkan apresiasi yang tinggi pula  karena  telah memberi saya 

peluang untuk mengapu  mata kuliah terkait ilmu linguistik 

selama ketiga beliau-beliau ini  menduduki jabatan Kaprodi 

Pendidikan Bahasa Inggris FBS Undiksha. Dengan demikian, 

selama ini, ilmu linguistik yang saya perdalam dapat 

dikembangkan lebih detail sambil menyelesaikan tugas-tugas 

mengampu mata kuliah itu. 

Saya harus memberikan apresiasi saya yang luar basa 

kepada Direktur Pascasarjana, Prof Dr. IGP Suharta, M.Si. atas 

segala petunjuk dalam persiapan proses pengusulan GB. 

Petunjuk dan koreksinya yang sangat lengkap, runak dan tegas. 

Bliau dengan iklas mendapingi saya  yang kurang lebih waktu  6 

bulan bolak balik. Ucapan terima kasih saya juga tujukan pada 

Prof. Dr. Wayan Widiana atas segala bantuan informasi terkait 
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persyaratan dokumen yang diperlukan untuk proses usulan guru 

besar Undiksha.  

 Terima kasih pula kepada para tim penilai eksternal 

artikel saya, yaitu: Prof. Ketut Artawa, MA, Ph.D dari  FIB 

UNUD; Prof. Putu Wijana, Ph.D, MA dari FIB UGM; dan 

penilai tingkat fakultas, yaitu  Prof. Dr. PK Nitiasih, MA; Prof. 

Dr. I B Putrayasa, M.Pd; dan  Prof. LP Artini, MA, Ph.D; penilai 

tingkat Universitas  Prof. Dr. Made  Ardana M.Pd dan  Prof. Dr 

Wesnawa, M.Hum. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima 

kasih kepada Pak Karunia, Bu Ayu, dan Jatim, serta semua 

pegawai FBS Undiksha, Kantor Pusat Undiksha  maupun 

Pascasarjana Undiksha  yang amat koperatif dan tanggap dalam 

proses pengurusan administrasi usul kenaikan pangkat tertinggi 

ini, atas segala bantuannya dalam mengunduh segala dokumen 

yang diperlukan sangat luar biasa cepatnya.   

Tanpa guru-guru saya ditingkat SD, SMP, SMA, semua 

ini tidak  akan terlewati. Menyadari akan hal itu, pada 

kesempatan ini, saya harus mengucapkan terima kasih pada 

guru-guru saya di SD.  Yang masih hidup sekarang adalah Pak 

Ketut Suandi dan Pak Ketut  Saram; Semua guru-guru SMP saya 

ucapkan terima kasih, yaitu Bapak Nyoman Sumendra, Bapak 

Gede Suwandra, Bapak Ketut Swindra, Bapak Gede Surama, Bu 
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Erna, Bapak I Gusti Made Sari, Bapak Ketut Swindra, Bapak 

Ketut Ginara (al), Bapak Gusti Putu Kawi (al), Bapak Nyoman 

Suwara (al.),Bapak  Ketut Asin, Bapak Made Rasa dan Ibu 

Yagin.  Juga saya harus berterima kasih kepada guru-guru SMA 

saya antara lain, I Putu Serangan, BA;  Drs.  I Putu Cagi Putra 

BA; Maridi Rana Wijaya, BA;  Dra. I Made Pasmidi, BA; Ibu 

Suastika, BA; Drs. I Made Artana, BA, M.Pd;  Pak Pasek, BA; 

Made Sujana, BA; Raka Suteja, BA;  Sukiarta, BA;. Sujendra, 

BA; Wayan Dibya, BA; Gede Darna, BA; I Made  Ardana, BA; 

Drs.Ketut Renes, BA; dan Dra. Ketut Rasmi, BA. 

  Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih dan 

apresiasi setinggi-tingginya kepaya yth. para dosen saya di 

Jurusan Pendidikan Bahasa Ingris FKIP UNUD/ Kini FBS 

Undiksha. Satu diantaranya adalah Ibu Dra. Made Tajun 

Suastini, BA (al) yang memberi kuliah informal pada saya 

tentang kesabaran, ketekunan   dan kesederhanaan di masa awal 

saya diangkat menjadi dosen di FKIP UNUD (1985). Yang tidak 

kalah penting adalah  Tiga dosen saya diantaranya, Prof. Dr. I 

Ketut Seken, MA; Prof Dewa Komang Tantra, Ph. D. M.Sc; Dip. 

App. Ling;  Dr. Asril Marjohan, MA yang telah menjadi mentor 

saya dibidang  ilmu linguistik  FBS Undiksha. Khusus  kepada 

Prof. Dr. I Ketut Seken, MA saya dapatkan sangat piawai 
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mengajar mata kuliah dan menulis buku-buku   terkait  ilmu 

linguistik. Prof Dewa Komang Tantra, Ph. D. M.Sc; Dip. App. 

Ling. sangat piawai dalam mengajar sosiolinguistik dan metoda 

penelitian bahasa. Dr. Asril Marjohan, MA yang yang sangat 

hebat mengajar Cross Culture Understanding dan trnslation. 

Melalui perkuliahan beliaulah saya dapatkan wawasan   

kelinguistikan. Terima kasih juga saya ucapakan pada Dr. Drs. 

Sudirmam, MLS yang telah menjadi mentor saya dalam mata 

kuliah speaking dan classroom management. Beliau juga telah 

membukakan saya kontak di pemerintahan di Kabupaten Bima 

sehingga selama 8 tahun belakangan ini beliau secara langsung 

telah memudahkan saya mendapatkan jaringan/ kontak informan 

untuk data-data penelitian saya di seputaran  NTB (Bima). 

Terkait dengan penelitian disertasi di UGM, saya harus 

mengucapkan terimakasih pada  Drs. Ndara Kondo, M.Pd. dan 

kluarga  Kondo dan Yohakim Pawa baik di Sabu  dan Kupang. 

Saya juga harus berterimakasih kepada beliau berdua yang telah  

membangun kontak di seluruh titik pengamatan terkait 

penelitian lapangan  saya di Pulau Sumba dan Sabu pada  

periode 2003-2007 dan periode 2010-2021.  Sungguh berharga 

bantuan keluarga beliau di seluruh area penelitian saya di daerah 

tersebut. Terima kasih setingi-tingginya saya ucapakkan kepada 

Promotor saya Prof. Dr. Putu Wijana, SU, MA, dan dua Co-
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Promotor saya Dr. Inyo Yos Fernandez  dan Prof. Dr. Aron 

Mbete. Kebaikan hati dan kesabaran beliau membimbing saya  

telah menjadikan saya semakin senang menekuni penelitian 

linguistik lapangan.     

Kepada orang tua saya I Nengah Medra (al.) dan ibu 

kandung saya Ni Wayan Budi saya ucapkan terima kasih yang 

tak tehingga, atas tuntunannya. Walau bapak saya hanya sempat 

bersama saya sampai saya berumur lima setengah tahun saja, 

namun saya harus berterima kasih karena berkat orang tua 

sayalah, diri saya terlahir. Yang saya ingat dari Beliau sewaktu 

mengantarkan saya untuk ditumpangkan di SD Menyali (kini SD 

N 1 Menyali), di awal Desember 1964, yaitu masuk numpang 

SD kelas satu. Seingat saya,  beliau  sempat mengajari saya 

berhitung menambahkan dan mengurangkan. Saya diajari pula 

tidak boleh membuang buang makanan dan  menyisakan 

makanan dipiring saat makan, serta diajari sebelum makan agar 

menyisihkan makanan  dan berdoa sebelum makan. Yang 

lainnya tidak ada yang saya ingat. Terkait itu, saya harus 

mengucapkan terima kasih kepada Paman saya: I Ketut Gatra 

dan Istri Ketut Rangi,   Ketut Suara dan Ni Ketut Misi,  dua 

keluarga yang masih adik kandung orang tua sayalah yang 

menghidupi dan memelihara saya hanya sampai di semester 3 di 
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FKIP Unud  karena beliau juga meninggalkan saya dan adik saya 

selamanya.   

Selanjutnya saya harus mengucapakkan terima kasih 

kepada yth. Bapak Made Swita (al.) dan Istri Ibu Made Ayu (al.), 

Beliau adalah Bapak dan Ibu Asuh saya, yang membimbing saya 

dikala tidak mempunyai orang tua dan paman lagi mendapingi. 

Ajaran moral dan bantuan finansial beliau berupa uang kuliah 

dan uang buku selama perkuliahan saya di FKIP Unud (1979-

1983)  telah memperlancar dan mengantarkan saya menggapai 

gelar sarjana Pendidikan Bahasa Inggis. Bersamaan dengan itu 

pula, paman-paman serta bibi saya dari pihak ibu telah berperan 

sangat penting pula atas kenyamanan saya tinggal numpang kos 

bersama beliau di Kota Singaraja. Untuk itu saya harus 

mengucapkan terima kasih pada paman saya: I Nyoman Terem 

(al.) dan Nyonya, I Ketut Rumiasa (al) dan Nyonya, I Ketut 

Wirya dan Nyonya, I Ketut Arnatha dan Nyonya, Bibi Ketut 

Bini (al.) dan Cening Wartini. Kalian adalah orang-orang yang 

berperan penting dalam perjalanan hidup saya semenjak ayah 

saya meninggalkan pada  umur lima setengah tahun. Walau saya 

ditinggal menikah oleh Ibu kandung saya di umur 7 tahun,  

beliau juga sangat berperan dalam memenuhi kebutuhan saya 
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saya,  yaitu: Saudara I Gusti Putu Sudarta, BA /Jhon Darta, BA. 
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dalam proses pengurusan usul guru besar dan penyusunan pidato 

ilmiah ini.  

Hadirin yang saya hormati. Demikian yang dapat saya 
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BIODATA 

I Gede Budasi, lahir di Menyali, pada tanggal 31 

Desember 1958. Mendapat gelar Sarjana Strata 1 (Drs.) dalam 

bidang ilmu pendidikan Bahasa Inggris di FKIP Unud tahun 

1984, Gelar Post Graduate Diploma in Applied Linguistics 

diperoleh di Regional English Language Center (RELC) 

Singapore pada tahun 1991. Gelar Master of Education  di 

bidang Applied Linguistics (M.Ed) diperoleh dari  Faculty of 

Education, University of South Australia, pada tahun 1995, dan 

gelar Strata 3 (Dr.) di bidang Linguistik di Fakultas Ilmu 

Budaya, Universitas Gadjah Mada dalam bidang Linguistik pada 

tahun 2007. Diangkat sebagai dosen tetap pada tahun 1985 dan 

menjadi Guru Besar di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas 

Pendidikan Ganesha 1 Desember 2021 dengan SK No. 

664/E4/KP/GB/2021. I Gede Budasi menikah dengan Ni Made 

Muni,  asal Banjar Kusia Desa Bebetin. Ni Made Muni memiliki 

cerita kehidupan yang mirip dengan Budasi. Dari pernikahannya 

dikaruniai seorang putri bernama Ni Luh Yayuk Heni, dan tiga 

orang putra: yang pertama bernama I Made Sista Pranatha; yang 

kedua bernama I Nyoman Adiartha Budasi; dan yang ketiga 

bernama I Ketut Prabhat Adi Karang. Pada tanggal 23 Desember 

1985, Budasi membangun keluarga dengan Ni Made Muni 
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Game  Interaktif Bagi Guru-guru Sekolah Dasar Di 

Kecamatan Buleleng 

2017/2018  Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Proposal 

Penelitian Tindakan Kelas Bagi guru-Guru SMA 
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Negeri dan Swasta di Kecamatan Waingapu, Sumba 

Timur NTT 

2018/2019 Pelatihan Pelaksanaan Pembelajaran Reflektif Bagi 

Guru-guru Bahasa Inggris SMP di Kota Singaraja 

2018/2019 Pelatihan Pemantapan Strategi Pembelajaran 

“Dialogic Reading” untuk Meningkatkan Literasi 

Bahasa Inggris Siswa Sekolah Dasar di Kecamatan 

Sukasada 

2018/2019 Pelatihan dan Pendampingan Penelitian Tindakan 

Sekolah Melalui Implementasi ‘Reflective Model’ 

Pada Pengawas dan Kepala Sekolah Menengah Atas 

Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 

Kabupaten Banyuwangi 

2019/2020  Pelatihan Bahasa Inggris Bagi Pokdarwis Giri 

Kencana Desa Galungan 

2019/2020  Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Proposal 

Penelitian Tindakan Kelas Bagi Guru-Guru 

SMA/SMK Se-Kabupaten Bima-NTB 

2020/2021 Pelatihan Bahasa Inggris Bagi Pokdarwis Desa 

Ambengan Kecamatan Sukasada Dalam Rangka 

Mendukung Village-Based Tourism 
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2020/2021   Pendampingan dan Bimbingan Belajar Bahasa 

Inggris Gratis Untuk Siswa di SD Negeri 1 

Tukadmungga, Buleleng 

2021/2022  Pelatihan Pengembangan Alat Asesmen 

Pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis Literasi 

Untuk Guru-guru Bahasa Inggris SMP di 

Kabupaten Tabanan 

2021/2022    Pendampingan dan Bimbingan Belajar Bahasa 

Inggris Gratis Untuk Siswa di SDN 3 

Tukadmungga, Buleleng 

 

P. PERJALANAN HIDUP I GEDE BUDASI 

I Gede Budasi, lahir di Menyali, tepatnya pada tanggal 

31 Desember 1958, dari rahim seorang ibu bernama Ni Wayan 

Budi dan ayahnya bernama I Nengah Medra, kedua orang tuanya 

berasal dari desa Menyali, Kecamatan Sawan, Kabupataen 

Buleleng, Bali. Mereka keduanya berprofesi sebagai pekerja 

buruh (tukang patri).  

Budasi  bersaudara kandung 3 dengan posisi kelahiran 

tertua  dalam keluarga.  Kedua adiknya adalah perempuan,  

masing-masing  bernama Ni Made Rini dan Ni Nyoman Uliansi. 

Ketiga bersaudara ini sangat bersyukur pada masa hidup di masa 
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Balita dibawah asuhan kedua pamannya I Ketut Suwara dengan 

istri Ni Ketur Misi, dan I Ketut Gatra dengan Istri Ni Ketuit 

Rangi. Kenapa demikian? Sejak balita, mereka ditinggal  

ditinggal ayahanda selamanya karena sakit perut yang cukup 

lama dan selanjutnya dua tahun kemudian ybs ditinggal sang ibu 

menikah.  

Semasa kecil, I Gede Budasi hidup dilingkungan 

keluarga sederhana. Disadari dirinya bernasib kurang baik, sejak 

kecil Budasi tidak meratapi nasib dengan berpangku tangan. 

Pekerjaan sebagai buruh di desa apapun yang ditawarkan 

tetangganya dia pikul demi menyambung hidup terutama 

pendidikan.  Semasa SD kelas 5-6, Budasi membantu salah satu 

gurunya bernama I Gusti Made Sari berjualan di koperasi 

sekolah pada saat jam istirahat di SD Nomor 1 Menyali. 

Kegiatan yang sama juga dilakukan saat ybs duduk di bangku 

SMP Janayasa Sawan. Sebelum jam sekolah di SMP Janayasa 

Sawan, Budasi membantu ibu gurunya yang mengajar mata 

pelajaran administrasi umum (bernama Bu Erna)  mengambil air 

setiap hari selama 3 tahun di sumber air yang letaknya lebih 

kurang 800 meter dari rumah sang guru. Kemudian  membantu 

memasak untuk persiapan penjualan dagangan gurunya di SMP 

tersebut di atas.  
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Hidup bersama kedua pamannya, I Gede Budasi juga 

sangat  suka memeliahara anak ayam untuk diperjualbelikan 

pada penjual nasi di kampungnya dengan membelinya  di pasar 

desa Sawan dan setelah ayam tumbuh membesar, lalu dijual 

kembali, dengan perhitungan hasil penjualannya bisa 

dipergunakan untuk bekal tambahan selain yang diberikan oleh 

paman-paman dan bibiknya. Budasi yang biasa bekerja sambil 

belajar, sewaktu-waktu dimasa kecilnya juga dapat bantuan 

keuangan dari ibu kandungnya dan 5 nenek dari adik kakek 

beliau, yaitu: Nenek Simben, Nenek Badri, Nenek Cidra, Nenek 

Ledang dan Nenek Pelung. Juga sewaktu-waktu Budasi juga 

dapat bekal sekolahan tambahan dari paman dan bibi dari 

saudara dan saudari ibu kandungnnya. 

 Menyadari akan adanya bantuan itu, Budasi 

memanfaatkan waktunya dengan baik menekuni bahasa Inggris 

selama di SMA yang dibina pamannya bernama Ketut Arnatha. 

Sejak muda, I Gede Budasi meyakini keahlian berbahasa Inggris 

dipastikan ada manfaatnya setelah dewasa. Budasi meyakini 

pasti bisa diandalkan untuk memandu para tamu-tamu asing 

yang beberapa ada berkeliaran di sekitar kota Singaraja. 

Dorongan itu terjadi karena Budasi melihat anak desa dari 

Sawan (15 tahun lebih senior), dari desa tetangganya sudah bisa 
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membawa tamu asing ke desanya. Pamanya (Ketut Arnatha) dari 

pihak ibunya juga melakukan yang sama, secara diam-diam 

pamannya di pandang sebagai mentor ybs kedepan. Akhirnya 

setelah kelas dua SMA TP 45 Singaraja, Budasi sudah mulai 

berani mencari tamu sendiri dan menjadikan dirinya sebagai 

freelance guide pasaran sebagai pekerjaan untuk mengais rejeki 

di kawasan objek wisata Lovina yang dibantu oleh keluarga 

Angker dan Angkor di Agung Homesta Kalibukbuk. Tidak 

sedikit dari para tamu asing memberi bantuan biaya 

pendidikannya di SMA dan PT. Sejak saat itu sampai perguruan 

tinggi, Budasi selalu bersekolah sambil bekerja sebagai 

freelance guide. Sambil menekuni profesi freelance guide, 

Budasi memberanikan diri meneruskan perkuliahan di Jurusan 

Pendidikan bahasa di FKIP UNUD Singaraja.  Setiap liburan ada 

liburan panjang selama masih kuliah di FPKIP UNUD, Budasi 

selalu memanfaatkan waktunya untuk belajar memandu wisata 

di LINA Tour Kuta, milik pamannya bernama I Ketut Susila, 

yang selalu berbagi tentang cara-cara memandu tamu asing di 

Kuta. Ketut Susila adalah salah satu keluarga dari TREH Sri 

Karang Buncing yang prihatin atas keberadaan Budasi kecil 

maupun Budasi kuliah yang dalam keadaan pas-pasan.  
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Perjalanan yang sangat tidak mudah dalam 

menyelesaikan pendidikan di FKIP UNUD, I Gede  Budasi 

jalani dengan sabar dan pelan walaupun mencapai kampus dari 

rumah kos harus dengan naik sepeda gayung (sepeda jengki 

pemberian pamannya) sejauh 8 km, sementara semua teman-

teman sekampus bisa naik sepeda motor. Disela-sela 

kesibukannya belajar diperguruan tinggi, Budasi aktif mengikuti 

kegiatan pelajaran yoga asana dan meditasi, serta ceramah 

tentang spiritual bersama Ananda Marga yang di prakarsai oleh 

Al. Bapak Made Suwita.  Beliaulah pula yang membimbing, 

memotivasi, dan mendorong untuk terus belajar bahasa Inggris 

bahkan beliau juga mendukung uang perkuliahan, uang 

fotokopi, buku-buku yang diperlukan selama 

perkuliahan/menjadi mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa 

Inggris di FKIP UNUD (1979-1983).  

 Selama perkuliahan Budasi diselamatkan pula oleh 

bantuan beasiswa TID selama 4 semester (semester 5-8) dari 

Dikti dan Kredit Mahasiswa FKIP Unud (tahun 1983-1984) 

yang mengatarkan Budasi diangkat menjadi dosen di FKIP 

UNUD jalur TID, dengan mengisi jalur stok nasional DIKTI 

(yang tersedia bagi penerima penerima beasiswa TID di PT saat 

itu).   
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Dalam perjalan waktu setelah melewati masa 

perkuliahan di FKIP UNUD, akhirnya Budasi mendapat gelar 

Sarjana Strata 1 (Drs.) dalam bidang Pendidikan Bahasa Inggris 

di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unud tahun 1984. 

Kemudian, gelar Post Graduate Diploma di bidang Applied 

Linguistics diperolah di Regional English Language Center 

Singapore tahun 1991 dengan Beasiswa SEAMEO 

Schoolarship;  Gelar Strata 2 (M.Ed) diproleh dari  Faculty of 

Education, University of South Australia, pada  tahun 1995  

dengan Beasiswa AIDAB (Australian Scholarship). Kemudian, 

gelar Sarjana Strata 3 (Dr.) di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas 

Gadjah Mada dalam bidang Linguistik Historis Komparatif 

tahun 2007 dengan bantuan Duelike Project dan TPMD 

scholarship dari Pemerintah Indonesia. Dalam perjalanan yang 

tidak mengenal lelah itu,  akhirnya Budasi diangkat sebagai 

Guru Besar dibidang Linguistik pada Fakultas Bahasa dan Seni 

Universitas Pendidikan Ganesha 1 Desember 2021, dan 

dikukuhkan, tanggal  18 Januari  2023.    

Pernikahan I Gede Budasi 

I Gede Budasi menikahi Ni Made Muni Asal Banjar 

Kusia Desa Bebetin (masih keluarga dekat). Ni Made Muni 

memiliki cerita kehidupan yang mirip dengan Budasi. Dari 
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pernikahannya dikaruniai satu putri bernama Ni Luh Yayuk 

Heni, dan tiga orang putra: yang pertama bernama I Made Sista 

Pranatha; yang kedua bernama I Nyoman Adiartha Budasi; yang 

ketiga I Ketut Prabhat Adi Karang. Pada tanggal 23 Desember 

1985, Budasi membangun keluarga dengan Ni Made Muni 

dengan segala keterbatasannya, namun pernikahannya itu 

didasari dengan cinta sama cinta, saling menerima kelebihan dan 

kekurangannya. Budasi membangun sebuah keluarga dengan 

konsep bahwa sebuah Pernikahan itu adalah sebuah 

Partnership, yaitu didasari dengam keselarasan, mengagungkan 

kesederhanaan, dan mensyukuri apa adanya untuk mendapatkan 

kebahagian dalam sutu keluarga.  

Eksistensi Kehidupan Akademik 

Setelah menamatkan program Applied Linguistics pada 

Post Graduate Diploma dan Master in Education 1991-1995, 

banyak terlibat dalam pembelajaran English for Specific 

Purposes (ESP) dan Cross Culture Understanding (CCU). 

Sangat sering menghadiri seminar terkait ESP dan Internasional 

Conference on CCU. Selanjutnya, sejak menamatkan Program 

Doktor di tahun 2007 di UGM dengan dalam bidang kajian 

Linguistik Historis Komparatif, Budasi menekuni penelitian dan 

pemetaan bahasa di NTT dan NTB. Dengan bantuan dana DIPA 
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Undiksha dan DIPA Fakultas/Pusat sejak tahun 2008 sampai 

2021, Budasi telah berhasil memetakan 7 Bahasa yang ada di 

Sumba, 5 Bahasa yang ada di Bima, 3 Dialek yang ada di Pulau 

Sabu dan Raijua NTT, dan Kekerabatan secara Ekolinguistik 

Bahasa Bima di NTB dan Bahasa Sabu di NTT, baik melalui 

pola penelitian sinkronis maupun diakronis, ataupun sinkronis 

dan dikronis. Terkait itu, I Gede Budasi telah mendeskripsikan 

penyatu dan pemisah antar bahasa-bahasa yang dipetakan serta 

mempublikasikan artikel karyanya dalam berbagai jurnal 

nasional ataupun internasional. Beberapa bahasa tersebut sudah 

dibukukan dan ditulis mengenai sistem fonologinya dan 

perbandingan sistem fonologi antar bahasa yang sudah berhasil 

dipetakan. Keberhasilan itu, mengantarkan Budasi dikenal oleh 

rekan-rekan peneliti di Badan Bahasa Jakarta dan Bale Bahasa 

ditingkat provinsi se-Indonesia dan sering diminta menjadi nara 

sumber dan konsultan peneliti pemetaan isolek yang ada di 

beberapa bale bahasa di Nusantara. Budasi juga menekuni  ilmu 

ekolinguistik dan ethnolinguistik.  Sejak tahun 2007, berbagai 

judul skripsi/thesis mahasiswa terkait bidang fonologi dan 

morfologi, dan ekolinguistik, ethnolinguistk telah Budasi 

bimbing dan membantu mengarahkan mahasiswanya 

menerbitkan artikel terkait di jurnal nasional/internasional. 

Beberapa di antaranya diarahkan mengambil beasisiwa S2 ke 
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univeritas di Australia, Rusia, dan German. Budasi juga 

dipercaya menjadi mitra bestari Jurnal Bale Bahasa Palu dan 

Jurnal Linguistik FIB UNUD. Tahun 2021 Budasi telah ditunjuk 

menjadi Rewiewer Jurnal Linguistik KJSS di Tahiland, dan 

tahun 2021 juga pada jurnal Frontier in Education (Q1) di Swiss, 

serta pada Jurnal Bahasa dan Sastra bernama  K@ta  yang 

dikelola oleh Christian University Surabaya mulai tahun 2019, 

dan reviewer Jurnal Lantera Bale Bahasa Palu.   

Budasi juga aktif menghadiri seminar linguistik yang 

diselenggarakan oleh Masyarakat Linguistik Indonesia dan 

Asosisiasi peneliti bahasa daerah yang dimotori peneliti 

linguistik FIB UNUD. Pada tahun 2010-2015, Budasi sempat  

menjadi pimpinan Redaksi Jurnal  PRASI FBS Undiksha.  

Eksistensi di Bidang Seni Budaya  

Seperti halnya anak-anak lain di desanya, dimasa kanak-

kanak, I Gede Budasi sangat menyukai perkumpulan seni 

bersama teman-teman sebayanya. Dimasa SD pernah menjadi 

kelian sekeha janger anak-anak Menyali; tahun 1967-1970, 

Budasi aktif menjadi anggota sekehe Gong Kebyar Saraswati 

anak-anak desa Menyali. Lanjut saat duduk di bangku SMP 

sempat menjadi pemain drama gong dengan memerankan anak 

muda. Kegiatan sekehe Gong Kebyar dilanjutkan di SMA TP 45 
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Singaraja dan dilanjutkan lagi dengan kegiatan berkesenian 

Gong Kebyar di FKIP Unud 1979-1983. Saat belajar di SD 

sampai sekarang, Budasi sangat menyukai pesantian bebasan 

sekeha shanti bahkan suka menyanyikan sekar alit, sekar madya, 

dan sekar agung, yang diajarkan oleh para senior di desa 

kelahirannya.   

Adapun pupuh-pupuh yang dipelajari dan dipakai sebagai 

pegangan hidup yang sering dilagukan adalah: 

Pupuh Ginada 

Ede ngaden awak bise 

Depang anake ngadanin 

Gaginane buka nyampat 

Anak sai tumbuh luhu, 

Ilang luhu ebuh katab 

Wyadin ririh, 

Enu liu peleplajahan.  

Dia sangat menyukai berbagai Pupuh Sinom. Diantara yang 

sering dipakai pedoman dalam menenangkan diri adalah pupuh 

sinom seperti berikut: 
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Pupuh Sinom 1 

Susilane utamayang.  

Satyane anggen ngembanin. 

Keto mungguh ring agama. 

Kukuhang mangdenaya pasti. 

Ide mamuikin aji. 

Ida susngsung make guru, 

Suweca ngicen kerahayaun. 

Tunasin penghalang ati. 

Makesuluh. 

Gigisan paling ring jalan. 

Pupuh Sinom 2 

Suwe tyang mengantosang 

Ulung hujan maring langit  

Ade gulem manerambat  

Metu nedungan ujan gerimis 

Sakit tiyang tidong gigis  

Rasa  tebek duwin sentul 

Sakite ejoh ditengah 

Naging tuwara embas kesisi 

Duh sang ayu, 

Dong tambanin jua tityang.   
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Dimasa muda, I Gede Budasi banyak mendapatkan 

pedoman hidup dari pupuh-pupuh sinom, dandang, durma, 

maupus kekawin yang dia pelajari saat muda, terutama yang ada 

pada buku-buku Sucita lan Tamtam, Jaya Prana, serta Durma. 

Juga yang ditekuni adalah gending-gending warga sari yang 

sering dia dikumandangkan saat-saat piodalan di desanya. Pada 

saat posisi dalam tingkat keruetan berfikir, sering diatasinya 

dengan menyanyi sendiri yang akhirnya dapat melegakan 

pikirannya, karena dalam gending-gending tersebut ditemukan 

berbagai petuah hidup, pandangan hidup dan arti dari kehidupan.   

Di kampus dimana Budasi bekerja, dia sering terlibat 

sebagai anggota panitia dalam lomba mekidung terutama dalam 

terkait kegiatan dies natalis. Dalam situasi itulah dia 

menyalurkan bakat seni gending Bali. Di kampusnya I Gede 

Budasi  bergabung dengan koleganya yang sama-sama 

mencintai gending Bali,  yaitu,  Pak DR. Kertih, Pak Dewa 

Subamia, M.Sc., Pak Dr.  Tegeh, dan yang lainnya para pencinta 

seni gending Bali. Dalam kegiatan ini pula, Budasi banyak 

mengenal para pakar Pebasan / pengewacen Gending dan 

Kekawin yang ada di Kabupaten Buleleng.  
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Eksistensi Kehidupan Budaya dan Spiritual 

Hampir semua jenis kegiatan budaya dan ritualnya yang 

ada di desanya sudah pernah diikuti. Juga aktif diikuti adalah 

kegiatan ritual yang ada dalam Pura Sungsungan Klennya di Sri 

Karang Buncing Bali.  Budasi sangat suka membaca sejarah Bali 

kuna dan menggunjungi situs-situs sejarah terkait Bali kuna, 

juga  senang mengunjungi meseum di seluruh Bali dan luar Bali. 

Sejak tahun 1981, Budasi aktif menekuni kegiatan studi 

perbandingan agama dan spiritual yang ada, hal ini lantaran  

banyaknya pertanyaan para tamu asing yang Budasi temui  

dalam kegiatan Pemandu wisata (Freelance Guiding)  di sela-

sela kegiatannya sebagai dosen di Universitas Pendidikan 

Ganesha,  Budasi aktif pula dalam kegiatan spiritual, meditasi 

dan yoga asanas di Ananda Marga Senter.  Sedjak 1997 budasi  

bergabung dalam Kegiatan Lintas Budaya ‘Shin Trust / 

Foundation ’ yang bermarkas di Negara Swiss, yang kegiatan 

konfrensinya dilaksanakan diberbagai negara, seperti Swiss, 

Austria, German, Australia, dan Newzealand, dan India.   

Berbagai Kongres Cross Culture understanding (lisntas budaya)  

di negara tersebut telah sempat dihadiri sejak tahun tahun 1997-

2018 dengan sponshor dari yayasan tersebut.   
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Eksistensi dalam Pendidikan Non-Formal 

Berdasarkan alisis kebutuhan masyarakat pencari kerja 

di bidang pariwisata di Buleleng  di tahun 1991, Budasi 

mendirikan kursus bahasa Inggris untuk Hotel dan Perguidan. 

Pada  tahun 2004, budasi mengembangkan kursus itu menjadi 

Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di bidang Pariwisata dengan 

program setara Diploma 1, yang masih tetap  berlangsung 

sampai sekarang.  Setiap tahunnya rata-rata 125-150 aluminya 

bisa ambil pekerjaan di bidang pariwisata dan  kapal Pesiar.  

Sejak tahun  2021,   LPK ini dikembangkan menjadi Green 

College di Kampung kelahirannya  di Menyali.  

Eksistensi Kehidupan Enterpreneuship 

Budasi menyadari bahwa kegiatan kewirausaahan 

berperan penting dalam menjaga kestabilan ekonomi keluarga, 

maka dari itu Budasi awalnya memilih yang paling bisa 

dilakukan adalah bekerja dan menjalankan usaha orang lain / 

menjadi karyawan swasta sebelum memperoleh pekerjaan tetap 

seperti PNS. Pada awalnya ditahun 1983, Budasi bergabung 

dengan Lina Tour and Travel di Kuta Bali selama 12 bulan 

dengan bekerja sebagai sale marketing merangkap English free 

lance  guide. Kesenangan memandu wisatawan diteruskan di 

salah satu travel terbesar di Bali, yaitu  BIL Tour Tavel yang 
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berlokasi di  Sanur-Bali,  yaitu  setelah menimba pengalaman 12 

bulan bergabung di Lina Tour  kuta sebagai pemandu wisata. 

Ditempat baru ini,  Budasi mendapat tugas baru memandu tamu 

Canada dan Amerika serta tamu-tamu Australia  ke seluruh 

objek wisata alam maupun budaya di Bali. Setelah berlangsung 

dua tahun, oleh Bapak asuhnya Budasi diminta memimpin Adi 

Dharma Cottages (kini Hotel Bintang 4). Berbekal pengalaman 

itu akhirnya  IB Puja Erawan menawari pekerjaan tambahan 

sebagai  Peramu wisata di Hotel Matahari Beach Resort and 

SPA.  Sekalian di hotel ini diminta menangi Pembelajaran 

Bahasa Inggris untuk 170 karyawan Hotel tersebut dari tahun 

1995-2003. Dari tahun  2003-2008 ikut juga membatu marketing 

Shanti Villa,  Bar and Restaurant yang berlokasi di desa  

Sambangan Bali, yang juga Milik IB Puja Erawan, S.H.    

Tahun 2010 mulai I Gede Budasi merintis 

pengembangan Sunnas Pathya Outbound di Desa Menyali. 

Terkait itu, Budasi juga bergabung dengan  Asosiasi Buleleng 

Homestay (Bhusa)  Kabupaten Buleleng dan dalam asosisi ini  

dipercaya menjadi Team Pembina. Sejak tahun 2010 sampai 

sekarang Budasi sering mendapat undangan dari pihak Dinas 

Pariwisata Buleleng sebagai narasumber dalam Tehnik 

Memandu Wisata dan tema terkait pengembangan desa wisata.  
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Eksistensi Organisasi Sosial 

Sejak memilikik pekerjaan tetap, Budasi telah  memberi 

perhatian pula dalam kegiatan sosial. Budasi adalah  sebagai 

pendiri Yayasan Hindu Surya Namaskara tahun 1991 yang 

mengayomi Lembaga Pelatihan  Kerja SLC Singaraja yang 

secara aktif melatih dan a menyalurkan pencari keja di industri  

pariwisata Bali dan di luar Bali.  Aktif pula sebagai anggota 

Tinngi Duur / Saba desa Desa Pakeraman Menyali sejak tahun 

2012. Juga ikut menjadi Pengurus Pasemetonan Sri Karang 

Buncing Bali sebagai pembina sejak tahun 2017 sampai 

sekarang. sejak 2014 ikut pula bergabung dalam Forum  

Pembauran Kebangsaan Kabupaten Buleleng, sebagi Pembina. 

Dalam Yayasan Seroja Bali yang bergerak dibidang sosial I 

Gede Budasi  duduk sebagai wakil ketua.  

Sekian, terimakasih,  

Om Shanti, Shanti, Shanti, Om.  

 

Singaraja, 17 Januari 2023 

 


