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SISTEM NAMA DIRI BAHASA BALI PADA KOMUNITAS PENUTUR BAHASA 
BALI DI CAKRANEGARA MATARAM 

 
ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk  nama diri dalam bahasa Bali di 
Cakranegara,menganalisis fungsi nama diri dalam bahasa Bali di Cakranegara, dan 
menjelaskan makna nama diri dalam bahasa Bali di Cakranegara.Masalah dalam penelitian 
ini adalah (a) bagaimanakah bentuk  nama diri dalam bahasa Bali di Cakranegara, (b) 
bagaimanakah fungsi nama diri dalam bahasa Bali di Cakranegara, dan (c) bagaimanakah 
makna nama diri dalam bahasa Bali di Cakranegara.Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode simak (observasi) dengan teknik sadapdan angket, metode 
cakap (wawancara) dengan teknik dasar pancing dan metode dokumentasi.Data dalam 
penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber yaitu, wacana atau tuturan bahasa Bali, 
responden, dokumentasi, dan informan. Pengumpulan data melalui ketiga sumber tersebut 
untuk memperoleh penafsiran tentang bentuk, fungsi, dan makna nama diri bahasa Bali. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam nama diri bahasa Bali terdapat bentuk 
nama diri yang terdiri atas bentuk(1) berdasarkan kasta, (2) berdasarkan urutan kelahiran, (3) 
berdasarkan jenis kelamin, (4) berdasarkan nama leluhur, (5) berdasarkan nama 
pewayangan, dan (6) berdasarkan toponimi. Terdapat beberapa fungsi nama diri bahasa Bali 
yang terdiri atas(1) menyatakan stratifikasi sosial, (2) menyatakan gender, (3) menyatakan 
hierarki dalam keluarga, (4) menghargai nenek moyang atau leluhur, (5) mengagungkan 
tokoh pewayangan, dan (6) menyatakan asal usul daerah. Dalam bahasa Bali makna nama 
diri dibagi menjadi dua yaitu makna penghormatan dan makna solidaritas.  
 
Kata kunci : Sistem, nama diri, komunitas, dan bahasa Bali. 

  

NAMING SYSTEM OF BALINESE IN BALINESE COMMUNTIY IN 
CAKRANEGARA MATARAM 

ABSTRACT 
 

This research is aimed at describing the naming system in Balinese in Cakranegara, 
analyzing the function of name in Balinese in Cakranegara, explaining the meaning of name 
in Balinese in Cakranegara. The research questions to answer are (a) what is the form of 
name in Balinese in Cakranegara, (b) what is the function of name in Balinese in 
Cakranegara, and (c) what is the meaning of name in Balinese in Cakranegara. The data 
were collected through listening, (observation) by recording and questionnaire, direct 
interview with attracting response and documentation. The data were collected from such 
sources as reading, utterance, respondents, documentation, and informants. the research 
showed that the naming system in Balinese has the forms of (1) based on cast, (2) based on 
the order of birth, (3) based on sex, (4) based on the name of ancestor, 
(5) based on name of puppet show, and (6) based on toponimy. The function of name in 
Balinese are to state of (1) social stratification, (2) gender, (3) hierarchy in family, (4) 
solution of the ancestor, (5) salutation of the character of puppet show, and (6) origin. In 
Balinese the meaning of name refers to salutation and solidarity. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

Nama diri bahasa Bali pada setiap 
lapisan memiliki ciri khas tersendiri. 
Nama diri dalam masyarakat Bali bukan 
berasal dari masyarakat belaka yang 
ditentukan oleh bermacam-macam 
kedudukan  namun,  nama yang 
digunakan menentukan tingkatan 
seseorang dalam masyarakat karena nama 
diri bahasa Bali disusun berdasarkan 
kasta. Hal tersebut berlatarbelakang 
masyarakat Bali beragama Hindu. 

Nama diri bahasa Bali memiliki ciri 
khas yang berbeda dengan bahasa lain 
seperti bahasa Indonesia, bahasa Bima dan 
bahasa Minangkabau yang tidak 
menggunakan sistem kasta dalam 
pemberian nama diri. Bahasa Bima 
memiliki bentuk-bentuk yang mengalami 
perubahan bunyi (bahasa Bima bersifat 
vokalis) dari bentuk aslinya, seperti nama 
diri Hamid atau Ahmad menjadi Hami 
atau Hama dan pernyataan honorifiknya 
adalah Hima (lihat Jafar, 2005: 19). 
Begitu pula dengan bahasa Minangkabau, 
pemberian nama diri pada masyarakatnya 
tidak menggunakan sistem kasta namun 
menggunakan nama yang dikaitkan 
dengan peristiwa yang bermotivasi dan 
tidak bermotivasi  (lihat Almos, 2009). 

Berdasarkan uraian latar belakang di 
atas, peneliti tertarik untuk menelaah lebih 
dalam tentang nama diri bahasa Bali yang 
diperoleh pada komunitas masyarakat Bali 
di lombok khususnya di Cakranegara. 
Sepengetahuan peneliti, penelitian tentang 
nama diri bahasa Bali belum pernah diteiti 
oleh peneliti lain khususnya di 
Cakranegara. Oleh sebab itu, peneliti akan 
melakukan penelitian yang berjudul 
“Sistem Nama Diri Bahasa Bali pada 
Komunitas Penutur Bahasa Bali di 
Cakranegara Mataram”.   

BAB III 
METODE PENELITIAN 

Metode yang sesuai dengan 
permasalahan penelitian yang berkaitan 

dengan sumber data  penelitian ini. 
Dengan demikian metode yang digunakan 
yaitu  metode pengumpulan data, metode 
analisis data, dan metode penyajian hasil 
data.   
3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data 
3.1.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif, yaitu penelitian yang 
menggambarkan data-data berupa kata-
kata bukan angka (lihat Mahsun, 2012: 
257).  
3.1.2 Sumber Data 

Data dalam penelitian ini diperoleh 
dari beberapa sumber yaitu, wacana atau 
tuturan bahasa Bali, responden, 
dokumentasi, dan informan.  
3.2 Metode dan Teknik Pengumpulan 

Data 

Metode pengumpulan data yang 
digunakan peneliti dalam penelitian ini 
adalah metode observasi yang disebut 
juga metode simak dan metode 
wawancara yang disebut juga dengan 
metode cakap dan metode dokumentasi, 
berikut penjelasannya.  
3.1.3 Metode  Simak (Observasi)  

Metode simak adalah cara 
mengumpulkan informasi dengan cara 
menyimak penggunaan bahasa. Metode 
ini dibantu dengan teknik dasar, yaitu 
teknik sadap (lihat Mahsun, 2007:92) dan 
teknik angket. Adapun langkah-langkah 
yang dilakukan dalam menggunakan 
metode ini, yaitu peneliti menyatu dengan 
partisipan dan menyimak penggunaan 
bahasanya.  

 
3.1.4 Metode Cakap (Wawancara) 

Metode cakap atau dalam penelitian 
sosial dikenal dengan nama metode 
wawancara adalah cara peneliti untuk 
memperoleh informasi dengan cara 
melakukan percakapan atau kontak 
dengan penutur selaku narasumber dengan 
cara tanya jawab antara peneliti dengan 
informan secara langsung (Lihat Mahsun, 



4 
 

2007 : 96). Teknik yang digunakan pada 
metode tersebut adalah teknik dasar 
pancing. Cara menggunakan teknik dasar 
pancing yaitu peneliti melontarkan 
beberapa pernyataan ataupun pertanyaan 
kepada informan (lihat Mahsun, 
2012:250).   
3.2.3 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan salah 
satu metode yang digunakan untuk 
mencari mengenai hal-hal atau variabel 
yang berupa catatan, transkrip, buku, surat 
kabar, majalah, prasasti, agenda dan lain 
sebagainya (Suhaimi, 2010 dalam Hadi 
2014 : 35-36).  
3.3 Metode Analisis Data  

Metode yang digunakan untuk 
menganalisis data pada penelitian ini 
adalah metode deskriptif kualitatif. 
Adapun, langkah-langkah yang 
dilaksanakan dalam menganalisis data, 
sebagai berikut: 
a. Inventarisasi : mengumpulkan 

informasi tentang penggunaan nama 
diri bahasa Bali  di lokasi penelitian. 

b. Identifikasi   : proses pemahaman dan 
pengenalan terhadap data penelitian ini 
merupakan usaha untuk 
mengidentifikasi atau menemukan 
data-data yang terungkap dalam 
penelitian ini, yaitu data-data yang 
berhubungan dengan nama diri bahasa 
Bali. 

c. Klasifikasi : mengklasifikasikan 
tuturan tersebut menjadi kelompok-
kelompok tertentu yang meliputi 
pembagian nama diri harus sesuai 
dengan kasta-kasta yang disandang. 

3.4 Metode Penyajian Data  
Dalam penelitian ini, untuk 

menyajikan hasil analisis data 
menggunakan metode formal dan metode 
informal. Metode formal adalah 
perumusan dengan tanda dan lambang-
lambang. Metode informal adalah 
perumusan dengan menggunakan kata-
kata biasa, termasuk penggunaan 

terminologi yang bersifat teknis (lihat 
Mahsun, 2011:123). 

BAB IV 
PEMBAHASAN 

4.1 Bentuk Nama Diri Bahasa Bali 
Bentuk nama diri (ND) adalah bentuk 

untuk menyebut atau memanggil nama 
seseorang. Bentuk ND bahasa Bali 
memiliki ciri khas pada  setiap 
golongannya. Bentuk ND bahasa Bali 
ditentukan oleh beberapa ciri antara lain, 
(1) bentuk berdasarkan kasta, (2) bentuk 
berdasarkan urutan kelahiran (UK), (3) 
bentuk berdasarkan jenis kelamin (JK), (4) 
bentuk berdasarkan nama leluhur, (5) 
bentuk berdasarkan nama pewayangan, 
dan (6) bentuk berdasarkan toponimi 
(nama yang diambil dari tempat, seperti 
nama kota).  Misalnya : 
(1) Ida  Bagus  Gede   Pidada 
         Kasta  JK     UK     nama leluhur 

 
(2) I Gusti Bagus  Kompyang  

Kasta    JK              nama leluhur 
 

(3) Desak  Putu   Ayu    Ratna Sari  
       Kasta    UK      JK   nama bebas 

 
(4) I              Made      Cakra    Kusuma 
   KastadanJK  UK    toponimi  nama 
bebas 
4.1.1 Bentuk Berdasarkan Kasta  

Kasta adalah jenis struktur sosial yang 
membagi masyarakat berdasarkan status 
yang diwariskan yaitu kasta Brahmana, 
kasta Ksatria, kasta Waisya, dan kasta 
Sudra. ND berdasarkan kasta dibagi dalam 
dua kelompok yaitu ND triwangsa dan 
Sudra. Triwangsa terdiri atas Brahmana, 
Ksatria, dan Waisya. ND berdasarkan 
kasta ini terdiri atas ciri (1) berdasarkan 
urutan kelahiran (UK), (2) berdasarkan 
jenis kelamin (JK), (3) berdasarkan nama 
leluhur, (4) berdasarkan nama 
pewayangan, dan (5) berdasarkan 
toponimi. Berikut ini akan dijelaskan ND 
berdasarkan kasta.  
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A. Bentuk ND Berdasarkan Kasta 
pada Triwangsa 

1. Bentuk ND Brahmana 
Berikut data ND berdasarkan kasta pada 
Brahmana 
(5)       Ida Bagus Bajing 
(6)     Ida Bagus Cakra  
(7)     Ida Bagus Wayan Barata 
(8)     Ida Bagus Wayan Bisma 
(9)     Ida Bagus Made Pidada 
(10)   Ida Ayu Murni 
(11)   Ida Ayu Made Sunu  
(12) Ida Ayu Nyoman Rai 

Bentuk ND kasta Brahmana yaitu  
ciri  penanda Ida. Nama berdasarkan kasta 
Brahmana menggunakan ciri lain, 
contohnya berikut ini: 
1) Bagus dan Ayu adalah bentuk nama 

berdasarkan jenis kelamin. Misalnya : 
(5a)   Ida Bagus Bajing (untuk jenis 
kelamin laki-laki). 
(10a) Ida Ayu Murni (untuk jenis kelamin 
perempuan). 
 
2) Wayan, Made, dan Nyoman adalah 

bentuk nama berdasarkan urutan 
kelahiran. Misalnya : 

(7a) Ida Bagus Wayan Barata (untuk 
urutan kelahiran pertama). 
(11a)  Ida Ayu Made Sunu (untuk urutan 
kelahiran kedua). 
3) Pidada, Rai dan Murni adalah bentuk 

nama berdasarkan   nama leluhur. 
Misalnya : 

(9a)  Ida Bagus Made Pidada  
(12a) Ida Ayu Nyoman Rai 
4)  Cakra adalah bentuk ND 

berdasarkan toponimi. 
(6a) Ida Bagus Cakra (salah satu nama 
tempat di Mataram) 
5) Bisma adalah bentuk ND berdasarkan 

nama pewayangan. 
(8a) Ida Bagus Wayan Bisma (nama salah 
satu tokoh dalam pewayangan 
Mahabharata). 
2. Bentuk ND Ksatria  

Berikut data ND berdasarkan kasta 
pada kasta Ksatria 

(13) Anak Agung Gede Ardana 
(14) Anak Agung Ayu Oka 
(15) I Gusti Bagus Oka Arjana 
(16) I Gusti Ayu Mirah Kusuma 

Wardani  
(17) Cokorda Bagus Alit 

Bentuk ND kasta Ksatria yaitu ciri 
penanda  Anak Agung, I Gusti, dan  
Cokorda. Nama berdasarkan kasta Ksatria 
juga menggunakan ciri lain. Berikut 
penjelasannya : 
1) Bagus dan Ayu adalah bentuk nama 

berdasarkan jenis kelamin. Misalnya: 
(15a) I Gusti Bagus Oka Arjana (untuk 
jenis kelamin laki-laki). 
(16a) I Gusti Ayu Mirah Kusuma 
Wardani (untuk jenis kelamin 
perempuan).  
 
2) Gede adalah bentuk nama berdasarkan 

urutan kelahiran. 
(13a)    Anak Agung Gede Ardana (untuk 
urutan kelahiran ) 
3) Oka dan Alit adalah bentuk nama 

berdasarkan nama leluhur. 
 (17a)   Cokorda Bagus Alit 
3. Bentuk ND Waisya 

Berikut data ND berdasarkan kasta 
pada kasta Waisya. 
(18) Dewa Gede Putra Kompyang 
(19) Dewa Nyoman Parta 
(20) Dewa Ayu Yuni Artini  
(21) Desak Nyoman Sri Mayuni 
(22) Sang Putu Oka Sarjana  
(23) Gusti Ketut Winantara 
(24) Gusti Bagus Tantra 
(25) Ni Gusti Ayu Udiani Dewi 

Bentuk ND kasta Waisya yaitu Dewa, 
Desak, Sang, dan Gusti. Nama 
berdasarkan kasta Waisya juga 
menggunakan ciri lain. Berikut 
penjelasannya : 
a) Bagus dan Ayu adalah bentuk nama 

berdasarkan jenis kelamin. ND Desak 
hanya digunakan untuk jenis kelamin 
perempuan. Misalnya : 

(24a)   Gusti Bagus Tantra (untuk jenis 
kelamin laki-laki). 
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(20a) Dewa Ayu Yuni Artini  (untuk jenis 
kelamin perempuan). 
b) Gede, Nyoman, Putu, Ketut adalah 

bentuk nama berdasarkan urutan 
kelahiran. Misalnya : 

(19a) Dewa Nyoman Parta (untuk urutan 
kelahiran ketiga). 
c) Kompyang dan Oka adalah bentuk 

nama berdasarkan nama leluhur. 
Misalnya : 

(18a) Dewa Gede Putra Kompyang 
B. Bentuk ND Berdasarkan Kasta 

pada Sudra 
Berikut data ND berdasarkan kasta 

pada Sudra. 
(26) I Gede Bambang Sogata 
(27) Ni Luh Aryani 
(28) I Made Adiatma Jaya Putra 
(29) Ni Made Adry Kartika 
(30) I Nengah Merta 
(31) Ni Nengah Derupi 
(32) I Kadek Susila Sudarman 
(33) Ni Kadek Sugiarti  
(34) I Nyoman Bambang Giri Suseno 
(35) Ni Nyoman Sinta Anggreni 
(36) I Komang Sugiartha 
(37) Ni Komang Bakti 
(38) I Ketut Pande 
(39) Ni Ketut Renga 

Bentuk ND kasta Sudra yaitu bentuk I 
dan Ni. Nama berdasarkan kasta Sudra 
menggunakan ciri lain. Berikut 
penjelasannya : 

a) Dalam kasta Sudra I dan Ni adalah 
sudah menunjukkan jenis kelamin. I 
dalam kasta Sudra tidak berterima 
untuk jenis kelamin perempuan. I 
hanya digunakan untuk jenis kelamin 
laki-laki begitu juga sebaliknya. 
Misalnya : 

(26a)  I Gede Bambang Sogata (untuk 
jenis kelamin laki-laki). 
(27a) Ni Luh Aryani (untuk jenis kelamin 
perempuan). 
b) Gede, Luh, Made, Nengah, Kadek, 

Nyoman, Komang, dan Ketut adalah 
bentuk nama berdasarkan urutan 
kelahiran. Misalnya : 

(28a) I Made Adiatma Jaya Putra (untuk 
urutan kelahiran kedua). 
c) Merta dan Pande adalah bentuk nama 

berdasarkan nama leluhur. Misalnya: 
(38a) I Ketut Pande 
    
        Berdasarkan teori Gilman (1960) dan 
Braun (1988), bentuk T-V ND bahasa Bali  
dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk 
T-V hanya terdapat pada ND berdasarkan 
kasta.  Berikut dapat diamati dalam tabel.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabel 1a : 

Bentuk ND T-V Berdasarkan Kasta 
Jenis 

Kelamin 
Bentuk T-V 

T1 (Sudra) V1 (Brahmana) V2 (Ksatria) V3 (Waisya) 

Laki-laki  (26)       I Gede 
Bambang Sogata 
 (28)       I Made 
Adiatma Jaya 
Putra 
(30) I Nengah 
Merta 

(5)   Ida Bagus 
Bajing 
(6)   Ida Bagus 
Cakra  
(7)   Ida Bagus 
Wayan Brata 
(8) Ida Bagus 

(13)     Anak 
Agung Gede 
Ardana 
(15)       I 
Gusti Bagus 
Oka Arjana 
 (17)    

(18)     Dewa 
Gede Putra 
Kompyang 
(19)    Dewa 
Nyoman Parta 
 (22)      Sang 
Putu Oka Sarjana  
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(32) I Kadek 
Susila Sudarman 
 (34)    I Nyoman 
Bambang Giri 
Suseno 
 (36)     I 
Komang 
Sugiartha 
 (38) I Ketut 
Pande 
 

Wayan Bisma 
(9)   Ida Bagus 
Made Pidada 

 
 

Cokorda 
Bagus Alit 
 

(23)      Gusti 
Ketut Winantara 
(24)    Gusti 
Bagus Tantra 
 

Perempuan  

 

 

 

 

(27) Ni Luh 
Aryani 
(29)        Ni 
Made Adry 
Kartika 
(31)     Ni 
Nengah Derupi 
(33)        Ni 
Kadek Sugiarti  
(35)        Ni 
Nyoman Sinta 
Anggreni 
(37)        Ni 
Komang Bakti 
(39)        Ni Ketut 
Reng 

(10)    Ida Ayu 
Murni 
(11) Ida Ayu Made 
Sunu 
(12) Ida Ayu 
Nyoman Rai 
 

(14) Anak 
Agung Ayu 
Oka 
(16)  I Gusti 
Ayu Mirah 
Kusuma 
Wardani  
 

(20)    Dewa Ayu 
Yuni Artini  
(21)     Desak 
Nyoman Sri 
Mayuni 
(25)       Ni Gusti 
Ayu Udiani Dewi 
 

 
4.1.2 Bentuk Berdasarkan Jenis 

Kelamin 
Jenis kelamin menurut 

Hungu, 2007 dalam 
(http://www.psychologymania.com) 
adalah perbedaan antara perempuan 
dengan  laki-laki secara biologis 
sejak seseorang lahir. ND bahasa 
Bali berdasarkan jenis kelamin ini 
terdiri atas ciri lain seperti, (1) 
bentuk berdasarkan kasta, (2) 
berdasarkan urutan kelahiran (UK), 
(3) berdasarkan nama leluhur, (4) 
berdasarkan nama pewayangan, dan 
(5) berdasarkan toponimi. Berikut ini 
akan dijelaskan ND berdasarkan 
kasta.  

A. Bentuk ND berdasarkan jenis 
kelamin pada Triwangsa 

1. ND Brahmana 
    Berikut data ND berdasarkan jenis 
kelamin pada kasta Brahmana. 
Jenis kelamin laki-laki : 
(40)   Ida Bagus Tusta Parwa  
(41)  Ida Bagus Wayan Jelantik 

Manuabe 
(1a)    Ida Bagus Gede Pidada  
(42) Ida Bagus Made Manuabe 
Jenis kelamin perempuan :  
(43) Ida Ayu Mas Widiantari 
(44) Ida Ayu Puspita Reni 
(45) Ida Ayu Wayan Kekeran 
(46) Ida Ayu Made Bukit 
(47) Ida Ayu  Nyoman Wiri 
(48) Ida Ayu Ketut Ngisti 
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Bentuk ND kasta Brahmana 
dibedakan berdasarkan jenis kelamin 
yaitu jenis kelamin laki-laki dan 
perempuan. ND berdasarkan jenis 
kelamin pada kasta Brahmana 
menggunakan ciri lain. Berikut 
penjelasannya : 
a) Bentuk ND berdasarkan kasta. 
(44a)    Ida Ayu Mas Widiantari 
b) Bagus dan Ayu adalah bentuk 

nama berdasarkan jenis kelamin 
dan bentuk ND netral dari kasta 
Brahmana yaitu Ida. Misalnya : 

(40a)   Ida Bagus Tusta Parwa 
(untuk jenis kelamin laki-laki). 
(44b) Ida Ayu Mas Widiantari 
(untuk jenis kelamin perempuan). 
c) Wayan, Gede, Made,  Nyoman, 

dan Ketut adalah bentuk nama 
berdasarkan urutan kelahiran. 
Misalnya : 

(1b) Ida Bagus Gede Pidada (untuk 
urutan kelahiran pertama). 
(47a) Ida Ayu Nyoman Wiri (untuk 
urutan kelahiran ketiga). 
d) Pidada dan Manuabe adalah 

bentuk nama berdasarkan   nama 
leluhur. Misalnya : 

(41a) Ida Bagus Wayan Jelantik 
Manuaba 
e) Kekeran adalah nama berdasarkan 

toponimi. Misalnya : 
(45a) Ida Ayu Wayan Kekeran 
(salah satu nama tempat di Buleleng, 
Bali). 

2. ND Ksatria 
Berikut data ND berdasarkan 

jenis kelamin pada kasta Ksatria. 
Jenis kelamin laki-laki : 
(49) Anak Agung Bagus Biarsah 
(2a)    I Gusti Bagus Kompyang 
(50) I Gusti Lanang Kaler 
(51) I Gusti Gede Oka 
(17b)  Cokorda Bagus Alit 
Jenis kelamin perempuan : 
(52) Anak Agung Ayu Putri  

(16d)     I Gusti Ayu Mirah Kusuma 
Wardani 

Bentuk ND kasta Ksatria 
dibedakan berdasarkan jenis kelamin 
laki-laki dan perempuan. Nama 
berdasarkan jenis kelamin pada kasta 
Ksatria menggunakan ciri lain. 
Berikut penjelasannya : 
a) Bentuk ND berdasarkan kasta. 

Misalnya  : 
(2a) I Gusti Bagus Kompyang  
b) Bagus, Lanang, dan Ayu 

adalah bentuk nama berdasarkan 
jenis kelamin dan bentuk netral dari 
kasta Ksatria yaitu Anak Agung, I 
Gusti, dan Cokorda. Misalnya : 

(50a) I Gusti Lanang Kaler (untuk 
jenis kelamin laki-laki). 
(16e) I Gusti Ayu Mirah Kusuma 
Wardani (untuk jenis kelamin 
perempuan). 
c) Gede adalah bentuk nama 

berdasarkan urutan kelahiran. 
Misanya :  

(51a) I Gusti Gede Oka (untuk 
urutan kelahiran pertama). 
d) Rai, Kaler, dan Putri adalah 

bentuk nama berdasarkan nama 
leluhur. Misalnya  : 

(2b)   I Gusti Bagus Kompyang 
3. ND Waisya 
Berikut data ND berdasarkan 

jenis kelamin pada kasta Waisya. 
Jenis kelamin laki-laki : 
(53) Dewa Agus Ari 
(54) Dewa Gede Kompyang 
(55) Gusti Bagus Rasika 
Jenis kelamin perempuan : 
(20b)       Dewa Ayu Yuni Artini 
(3a)       Desak Putu Ayu Ratna Sari  
(25a)     Ni Gusti Ayu Udiani Dewi 

Bentuk ND kasta Waisya 
dibedakan berdasarkan jenis kelamin 
yaitu laki-laki dan perempuan. Nama 
berdasarkan jenis kelamin pada kasta 
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Waisya menggunakan ciri lain. 
Berikut penjelasannya : 
a) Bentuk ND berdasarkan kasta. 

Misalnya :  
(54a)      Dewa Gede Kompyang 
b) Bagus dan Ayu adalah bentuk 
nama berdasarkan jenis kelamin. 
Bentuk ND Gede juga dapat 
menentukan jenis kelamin dan 
bentuk netral dari kasta Waisya 
adalah Dewa, Sang, dan Gusti. 
Bentuk ND Desak hanya digunakan 
untuk jenis kelamin perempuan. 
Misalnya : 
(55a) Gusti Bagus Rasika (untuk 
jenis kelamin laki-laki). 
(3b) Desak Putu Ayu Ratna Sari  
(untuk jenis kelamin perempuan). 
c) Gede dan Putu adalah bentuk 

nama berdasarkan urutan 
kelahiran. Misalnya : 

(54b) Dewa Gede Kompyang 
d) Kompyang adalah bentuk nama 

berdasarkan nama leluhur. 
Misalnya : 

 (54c) Dewa Gede Kompyang 
B. Bentuk ND Berdasarkan 

Jenis Kelamin pada Sudra 
1. ND Sudra 

Berikut data ND berdasarkan 
jenis kelamin pada kasta Sudra. 
Jenis kelamin laki-laki : 
(26c)  I Gede Bambang Sogata 
(32b)  I Kadek Susila Sudarman 
(38c)      I Ketut Pande 
(56)      I Ketut Sindu 
Jenis kelamin perempuan : 
(57) Ni Luh Wuni 
(58) Ni Wayan Gerhani 

Bentuk ND kasta Sudra 
dibedakan berdasarkan jenis kelamin 
yaitu jenis kelamin laki-laki dan 
perempuan. Nama berdasarkan jenis 
kelamin pada  kasta Sudra 
menggunakan ciri lain. Berikut 
penjelasannya : 

a) Bentuk ND berdasarkan kasta. 
Misalnya  : 

(36b) I Komang Sugiartha 
b) Dalam kasta Sudra penanda jenis 

kelamin I digunakan untuk jenis 
kelamin laki-laki dan Ni 
digunakan untuk jenis kelamin 
perempuan. Misalnya : 

(35b) I Gede Bambang Sogata 
(untuk jenis kelamin leki-laki). 
(57a) Ni Luh Wuni (untuk jenis 
kelamin perempuan). 
c) Gede, Luh, Made, Nengah, Kadek, 

Nyoman, Komang, dan Ketut 
adalah bentuk nama berdasarkan 
urutan kelahiran. Gede dan Luh 
dapat menandakan bentuk nama 
berdasarkan jenis kelamin. 
Misalnya : 

(32c) I Kadek Susila Sudarman 
(untuk urutan kelahiran kedua). 
d) Merta dan Pande adalah bentuk 

nama berdasarkan nama leluhur. 
Misalnya:  

(38d) I Ketut Pande 
e) Sindu adalah bentuk nama 

berdasarkan toponimi. Misalnya : 
(56a) I Ketut Sindu (salah satu nama 
desa di Cakranegara). 
4.1.3 Bentuk Berdasarkan 

Urutan Kelahiran 
ND berdasarkan urutan kelahiran 

adalah sebagai penanda nama 
seseorang. Anak pertama dan 
kelipatan anak keempat 
menggunakan nama diri seperti, 
Gede, Putu, Wayan, dan Luh. 
Penanda nama pada anak kedua 
seperti, Made, Nengah, dan Kadek. 
Penanda anak ketiga menggunakan 
nama seperti Nyoman dan Komang. 
Penanda anak keempat yaitu Ketut. 
Pada kelipatan empat dapat 
menggunakan alternatif anak 
pertama. Dalam nama diri 
berdasarkan urutan kelahiran 



10 
 

terdapat  penyimpangan pada nama 
diri, ada beberapa penyebab nama 
anak yang tidak sesuai dengan nomor 
urut mereka. ND berdasarkan urutan 
kelahiran ini terdiri atas ciri lain 
yaitu : (1) bentuk berdasarkan kasta, 
(3) bentuk berdasarkan jenis kelamin 
(JK), (4) bentuk berdasarkan nama 
leluhur, (5) bentuk berdasarkan nama 
pewayangan, dan (6) bentuk 
berdasarkan toponimi. Berikut ini 
akan dijelaskan ND berdasarkan 
kasta. Berikut contohnya : 

A. Bentuk ND Berdasarkan 
Urutan Kelahiran pada 
Triwangsa 
1. ND Brahmana 
Berikut data ND berdasarkan 

urutan kelahiran pada kasta 
Brahmana. 
Urutan kelahiran pertama : 
(59) Ida Bagus Wayan Karang 
(60) Ida Bagus Wayan Raka 
(61) Ida Ayu Wayan Eka Arianti 
(1b) Ida Bagus Gede Pidada 
(62) Ida Bagus Putu Suarta 
(63) Ida Ayu Putu Soga 
Urutan kelahiran kedua : 
(64) Ida Bagus Made Oka 
(65) Ida Ayu Made Kekeran 
(66) Ida Ayu Nengah Swastika 
Urutan kelahiran ketiga : 
(67) Ida Bagus Nyoman Candra 
(68) Ida Ayu Nyoman Catri 
Urutan kelahiran keempat : 
(69) Ida Bagus Ketut Bajra 
(70) Ida Ayu Ketut Mandri 

Nama berdasarkan urutan 
kelahiran pada kasta Brahmana 
menggunakan ciri lain. Berikut 
penjelasannya : 
a) Bentuk ND berdasarkan kasta. 

Misalnya :  
(66a) Ida Bagus Wayan Karang 

b) Bentuk ND Bagus dan Ayu 
adalah bentuk ND berdasarkan 
jenis kelamin. Misalnya : 

(66b)   Ida Bagus Wayan Karang 
(untuk jenis kelamin laki-laki). 
(70a) Ida Ayu Putu Soga (untuk jenis 
kelamin perempuan). 
c) Wayan, Gede Putu, Made, 

Nengah, Nyoman, dan Ketut 
adalah bentuk nama berdasarkan 
urutan kelahiran. Pada kasta 
brahmana tidak ND Luh dan 
Komang tidak berterima.  
Misalnya : 

(76a) Ida Bagus Ketut Bajra (untuk 
urutan kelahiran keempat). 
d) Raka, Pidada, dan Oka  adalah 

bentuk nama berdasarkan nama 
leluhur. Misalnya : 

(1c) Ida Bagus Gede Pidada 
e) Kekeran adalah bentuk nama 

berdasarkan toponimi. 
(72a) Ida Ayu Made Kekeran (salah 
satu nama tempat di Buleleng, Bali). 

2. ND Ksatria 
Berikut data ND berdasarkan 

urutan kelahiran pada kasta Ksatria 
Urutan kelahiran pertama: 
(13b)        Anak Agung Gede Ardana 
(14a)       I Gusti Gede Oka 
Urutan kelahiran kedua: 
(71) Anak Agung Made Arya 
(72) I Gusti Made Rai 
Urutan kelahiran ketiga : 
(73) Anak Agung Nyoman Gunawan 
(74) I Gusti Nyoman Ngurah 
Urutan kelahiran keempat : 
(75)  Anak Agung Ketut Udayana 

Penggunaan ND berdasarkan 
urutan kelahiran untuk jenis kelamin 
perempuan jarang digunakan. Nama 
berdasarkan urutan kelahiran pada 
kasta Ksatria menggunakan ciri lain. 
Berikut penjelasannya: 
a) Bentuk ND berdasarkan kasta. 

Misalnya  :  
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(80a) Anak Agung Nyoman 
Gunawan 
b) Gede, Made, Nyoman, dan Ketut 

adalah bentuk nama berdasarkan 
urutan kelahiran. Pada kasta 
ksatria tidak ND Luh tidak 
berterima. Misalnya :  

(13c)        Anak Agung Gede Ardana 
(untuk urutan kelahiran pertama). 

c) Rai dan Oka  adalah bentuk 
nama berdasarkan nama leluhur. 
Misalnya: 

(79a) I Gusti Made Rai  
d) Udayana adalah bentuk nama 

berdasarkan toponimi. 
(82a) Anak Agung Ketut Udayana 
(merupakan salah satu nama raja 
penguasa pulau Bali, kemudian nama 
tersebut dijadikan nama tempat 
seperti universitas yang terletak di 
Bali dan merupakan tempat wisata di 
Mataram). 

3. ND Waisya 
Berikut data ND berdasarkan 

urutan kelahiran pada kasta Waisya. 
 
Urutan kelahiran pertama : 
(54d)      Dewa Gede Kompyang  
(22a)      Sang Putu Oka Sarjana  
(76) Sang Putu Citra 
(3b)        Desak Putu Ayu Ratna Sari 
(77) Desak Wayan Candrawati  
Urutan kelahiran ketiga : 
(78) Gusti Komang Rai 
(79) Dewa Nyoman Putra 

Arimbawa  
Urutan kelahiran keempat : 
(80) Sang Ketut Alit  
(23b)     Gusti Ketut Winantara  
(81) Dewa Ketut Barata Suta 

Nama berdasarkan urutan 
kelahiran pada kasta Waisya 
menggunakan ciri lain. Berikut 
penjelasannya: 

a) Bentuk ND berdasarkan kasta. 
Misalnya :  

(84a) Sang Putu Citra 
b) Wayan, Gede, Putu, Nyoman, 

Komang dan Ketut adalah 
bentuk nama berdasarkan urutan 
kelahiran. Pada kasta Waisya 
tidak ND Luh tidak berterima. 
Misalnya : 

(22b)  Sang Putu Oka Sarjana 
(untuk urutan kelahiran pertama). 
c) Kompyang, Rai, Alit, dan Oka  

adalah bentuk nama berdasarkan 
nama leluhur.  

(29d)  Dewa Gede Kompyang 
d) Barata adalah bentuk nama 

berdasarkan pewayangan. 
Misalnya : 

(89a) Dewa Ketut Barata Suta 
(Barata diambil dari pewayangan 
Mahabarata). 

B. Bentuk ND Berdasarkan 
Urutan Kelahiran pada 
Sudra 
1. ND Sudra 
Berikut data ND berdasarkan 

urutan kelahiran pada kasta Sudra. 
Urutan kelahiran pertama : 

(82) I Gede Sadia 
(83) Ni Luh Ayu Budiartini  
(84) I Putu Surya Pratama  
(85) Ni Putu Sinta Apriani 
(86) I Wayan Jati 
(87) Ni Wayan Ayu Dewi Amelia 
Urutan kelahiran kedua : 
(88) I Made Kariana  
(89) Ni Made Sri Kartika 
(90) I Nengah Sugata Darma 
(91) Ni Nengah Nila Cahya Putri 
Urutan kelahiran ketiga : 
(92) I Nyoman Kuripan 
(93) Ni Nyoman Suarningsih 
(94) I Komang Budi Yadnya  
(95) Ni Komang Astini 
Urutan kelahiran keempat : 
(96) I Ketut Arga 
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(97) Ni Ketut Sriartika 
Nama berdasarkan urutan 

kelahiran pada kasta Sudra 
menggunakan ciri lain. Berikut 
penjelasannya: 
a) Bentuk ND berdasarkan kasta. 

Misalnya  : 
(93a) I Wayan Jati 
b) Pada umumnya kasta sudra 

menggunaakan semua bentuk 
nama diri berdasarkan urutan 
kelahiran seperti, Wayan, Gede, 
Putu, Luh, Made, Nengah, 
Kadek, Nyoman, Komang, dan 
Ketut adalah bentuk nama 
berdasarkan urutan kelahiran. 
Misalnya : 

(89a) I Gede Sadia (untuk urutan 
kelahiran pertama). 
(95a) I Made Kariana (untuk urutan 
kelahiran kedua). 
c) Dalam kasta Sudra I dan Ni dapat 

menunjukkan jenis kelamin. I  
digunakan untuk jenis kelamin 
laki-laki dan Ni digunakan untuk 
jenis kelamin perempuan. Bentuk 
ND Ayu juga dapat menunjukkan 
jenis kelamin perempuan. Namun, 
penggunaan ND Ayu jarang 
digunakan pada kasta Sudra. 
Misalnya : 

(101a) I Komang Budi Yadnya 
(94a) Ni Wayan Ayu Dewi Amelia 
d) Sinta adalah ND berdasarkan 

bentuk ND pewayangan. 
Misalnya : 

(92a) Ni Putu Sinta Apriani (Sinta 
merupakan salah satu tokoh 
pewayangan dalam cerita 
Ramayana). 
e) Kuripan adalah bentuk nama 

berdasarkan toponimi. 
(99a) I Nyoman Kuripan (Kurupan 
adalah salah satu nama desa di Kediri 
Lombok Barat). 

4.1.4 Bentuk Berdasarkan Nama 
Leluhur  

Leluhur dalam kepercayaan 
Hindu adalah jelmaan orang tua 
terdahulu  yang menjadi anak atau 
cucu. Pada ND leluhur ini 
menunjukkan bahwa seseorang 
menjadi keturunan leluhur tertentu. 
Bentuk ND berdasarkan leluhur ini 
menggunakan ciri lain seperti, 1) 
bentuk berdasarkan kasta, (2) bentuk 
berdasarkan urutan kelahiran, (3) 
bentuk berdasarkan jenis kelamin, 
dan (4) bentuk berdasarkan nama 
leluhur. Berikut pemaparan data 
bentuk ND : 

A. Bentuk ND Berdasarkan 
Leluhur pada Triwangsa 
1. ND Brahmana 
Berikut data ND berdasarkan 

Leluhur pada kasta Brahmana 
(98) Ida Ayu Sukreni Pidada 
 (41b) Ida Bagus Wayan Jelantik 
Manuabe  
(99) Ida Bagus Nyoman Mertha  

Nama berdasarkan leluhur 
pada kasta Brahmana menggunakan 
ciri lain. Berikut penjelasannya : 
a) Bentuk ND berdasarkan kasta. 

Misalnya  :  
(110a) Ida Bagus Kaler 
b) Bentuk ND Bagus dan Ayu 

adalah bentuk ND berdasarkan 
jenis kelamin. Misalnya : 

(41c)      Ida Bagus Wayan Jelantik 
Manuabe  
(105a)    Ida Ayu Sukreni Pidada 

 
c) Wayan, Gede, Made, dan 

Nyoman adalah bentuk nama 
berdasarkan urutan kelahiran. 
Misalnya : 

(112a)   Ida Bagus Nyoman Mertha 
(untuk urutan kelahiran ketiga).  

2. ND Ksatria 
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Berikut data ND berdasarkan 
Leluhur pada kasta Ksatria. 
(2a)           I Gusti Bagus Kompyang 
(100)  I Gusti Lanang Kaler 
(14d)        I Gusti Gede Oka 
(101) I Gusti Ayu Rai 

Penggunaan ND berdasarkan 
urutan kelahiran untuk jenis kelamin 
perempuan jarang digunakan. Nama 
berdasarkan urutan kelahiran pada 
kasta Ksatria menggunakan ciri lain. 
Berikut penjelasannya: 
a) Bentuk ND berdasarkan kasta. 

Misalnya  
(117a) I Gusti Lanang Kaler 
(119a) I Gusti Ayu Rai 
b) Bentuk ND Bagus dan Ayu adalah 

bentuk ND berdasarkan jenis 
kelamin. 

(2b) I Gusti Bagus Kompyang 
c) Gede dan Made adalah bentuk 

nama berdasarkan urutan 
kelahiran. Misalnya :  

(14e)  I Gusti Gede Oka (untuk 
urutan kelahiran pertama). 

3. ND Waisya 
Berikut data ND berdasarkan 

Leluhur pada kasta Waisya. 
(54d) Dewa Gede Kompyang 
(24b) Gusti Bagus Tantra 

Nama berdasarkan urutan 
kelahiran pada kasta Waisya 
menggunakan ciri lain. Berikut 
penjelasannya: 
a) Bentuk ND berdasarkan kasta. 

Misalnya : 
(24c) Gusti Bagus Tantra  
b) Gede adalah bentuk nama 

berdasarkan urutan kelahiran. 
Pada kasta Waisya tidak ND Luh 
tidak berterima. Misalnya : 

(54e)  Dewa Gede Kompyang (untuk 
urutan kelahiran pertama). 
c) Kompyang, Rai, Alit, dan Oka  

adalah bentuk nama berdasarkan 
nama  leluhur.  

(54f)  Dewa Gede Kompyang 
B. Bentuk ND Berdasarkan 

Leluhur pada Sudra 
Berikut data ND berdasarkan 

Leluhur pada kasta Sudra. 
(102) I Nengah Merta 
(103) I Ketut Alit 
(38d)   I Ketut Pande 

Nama berdasarkan leluhur pada 
kasta Sudra menggunakan ciri lain. 
Berikut penjelasannya : 
a) Bentuk ND berdasarkan kasta. 

Misalnya :  
(120a) I Nengah Merta 
b) Nengah dan Ketut adalah bentuk 

nama berdasarkan urutan 
kelahiran. Misalnya : 

(121a) I Ketut Alit (untuk urutan 
kelahiran ketiga). 
4.1.5 Bentuk ND Berdasarkan 

Nama Pewayangan  
Nama pewayangan diambil dari 

nama-nama tokoh yang ada dalam 
cerita Ramayana dan Mahabharata. 
Dalam ND nama pewayangan kasta 
Waisya jarang menggunakannya. 
Bentuk ND berdasarkan nama 
pewayangan ini menggunakan ciri 
nomor (1) bentuk berdasarkan kasta, 
(2) bentuk berdasarkan urutan 
kelahiran, dan (3) bentuk 
berdasarkan jenis kelamin.  
A. Bentuk ND Berdasarkan 

Pewayangan pada Triwangsa 
1. ND Brahmana 

Berikut data ND berdasarkan 
pewayangan pada kasta Brahmana. 
(104) Ida Bagus Barata 
(8c)     Ida Bagus Wayan Bisma 
(105) Ida Bagus Ketut Subali  

Nama berdasarkan leluhur 
pada kasta Brahmana menggunakan 
ciri lain. Berikut penjelasannya : 
a) Bentuk ND berdasarkan kasta. 

Misalnya 
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(122a)      Ida Bagus Barata 
b) Bentuk ND Bagus dan Ayu 

adalah bentuk ND berdasarkan 
jenis kelamin. Misalnya : 

(8d)      Ida Bagus Wayan Bisma 

c) Wayan dan Ketut adalah bentuk 
nama berdasarkan urutan 
kelahiran. Misalnya : 

(123a) Ida Bagus Ketut Subali 
(untuk urutan kelahiran keempat).  

2. ND Ksatria 
Berikut data ND berdasarkan 

Leluhur pada kasta Ksatria 
(106) I Gusti Agung Gede Sudewa 

Nama berdasarkan 
pewayangan pada kasta Ksatria 
menggunakan ciri lain. Berikut 
penjelasannya: 
a) Bentuk ND berdasarkan kasta. 

Misalnya  
(124a) I Gusti Agung Gede Sudewa 
b) Bentuk ND Gede adalah bentuk 

ND berdasarkan jenis kelamin. 
(124b)    I Gusti Agung Gede 
Sudewa 
c) Gede adalah bentuk nama 

berdasarkan urutan kelahiran. 
Misalnya :  

(145c)    I Gusti Agung Gede Sudewa   
(untuk urutan kelahiran pertama). 

B. Bentuk ND Berdasarkan 
Pewayangan pada Sudra 

Berikut data ND berdasarkan 
pewayangan pada kasta Sudra. 
(107) I Made Arjuna Putra Barata 
(108) I Wayan Barata 
(109) I Made Bima  
(110) Ni Nyoman Sinta Angreni 

Nama berdasarkan 
pewayangan pada kasta Sudra 
menggunakan ciri lain. Berikut 
penjelasannya: 
a) Bentuk ND berdasarkan kasta. 

Misalnya  
(125a) I Made Arjuna Putra Barata 

b) Bentuk ND I dan Ni dalam kasta 
Sudra dapat membedakan jenis 
kelamin adalah bentuk ND 
berdasarkan jenis kelamin. 

(126a) I Wayan Barata (untuk jenis 
kelamin laki-laki). 
(128a) Ni Nyoman Sinta Angreni 
(untuk jenis kelamin perempuan). 
c) Wayan, Made, dan Nyoman 

adalah bentuk nama berdasarkan 
urutan kelahiran. Misalnya :  

(127a) I Made Bima (untuk urutan 
kelahiran kedua). 
(128b)  Ni Nyoman Sinta Anggreni 

4.1.6 Bentuk Berdasarkan 
Toponimi 

Toponimi adalah bahasan nama 
ilmiah tentang nama tempat, asal-
usul, arti, penggunaan, dan 
tipologinya (dalam 
http://id.m.wikipedia.org/ 
wiki/toponimi). ND berdasarkan 
kasta ini terdiri atas ciri (1) bentuk 
berdasarkan kasta, (2) bentuk 
berdasarkan urutan kelahiran, (3) 
bentuk berdasarkan jenis kelamin. 
Berikut ini akan dijelaskan ND 
berdasarkan toponimi.  

A. Bentuk ND Berdasarkan 
Toponimi pada Triwangsa 
1. ND Brahmana 
Berikut data ND berdasarkan 

toponimi pada kasta Brahmana. 
(111)  Ida Bagus Ari Arta Mataram 
(112) Ida Bagus Negara 
(113) Ida Ayu Made Kekeran 
(45b)      Ida Ayu Wayan Kekeran  

Nama berdasarkan leluhur 
pada kasta Brahmana menggunakan 
ciri lain. Berikut penjelasannya : 
a) Bentuk ND berdasarkan kasta. 

Misalnya 
(129a) Ida Bagus Ari Arta Mataram 
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b) Bentuk ND Bagus dan Ayu 
adalah bentuk ND berdasarkan 
jenis kelamin. Misalnya : 

(130a)  Ida Bagus Negara 

c) Wayan dan Made adalah bentuk 
nama berdasarkan urutan 
kelahiran. Misalnya : 

(45c) Ida Ayu Wayan Kekeran 
(untuk urutan kelahiran pertama).  

2. ND Ksatria 
Berikut data ND berdasarkan 

toponimi pada kasta Ksatria 
(114) Anak Agung Bagus Mataram 
(115) Anak Agung Gede Cakra 

Kusuma  

Nama berdasarkan toponimi pada 
kasta Ksatria menggunakan ciri lain. 
Berikut penjelasannya: 

a) Bentuk ND berdasarkan kasta. 
Misalnya : 

(132a) Anak Agung Bagus Mataram 
b) Bentuk ND Bagus adalah bentuk 

ND berdasarkan jenis kelamin. 
(132b)    Anak Agung Bagus 
Mataram 
c) Gede adalah bentuk nama 

berdasarkan urutan kelahiran. 
Misalnya :  

(132c)  Anak Agung Gede Cakra 
Kusuma   (untuk urutan kelahiran 
pertama). 

3. ND Waisya  
Berikut data ND berdasarkan 

Leluhur pada kasta Waisya 
(116) Dewa Gede Sindu 

Nama berdasarkan toponimi 
pada kasta Waisya menggunakan ciri 
lain. Berikut penjelasannya: 
a) Bentuk ND berdasarkan kasta. 

Misalnya  
(134a) Dewa Gede Sindu 

b) Bentuk ND Gede adalah bentuk 
ND berdasarkan jenis kelamin. 

(134b)    Dewa  Gede Sindu 
c) Gede adalah bentuk nama 

berdasarkan urutan kelahiran. 
Misalnya :  

(134c)    Dewa Gede Sindu   (untuk 
urutan kelahiran pertama). 

B. Bentuk ND Berdasarkan 
Toponimi pada Sudra 

Berikut data ND berdasarkan 
toponimi pada kasta Sudra. 
(117) I Made Cakra Kusuma 
(118) I Nyoman Kuripan 
(119) I Ketut Sindu Putra 

Nama berdasarkan 
pewayangan pada kasta Sudra 
menggunakan ciri lain. Berikut 
penjelasannya 
a) Bentuk ND berdasarkan kasta. 

Misalnya  
(135a) I Made Cakra Kusuma 
b) Bentuk ND I dalam kasta Sudra 

dapat membedakan jenis 
kelamin adalah bentuk ND 
berdasarkan jenis kelamin. 

(136a) I Nyoman Kuripan  (untuk 
jenis kelamin laki-laki). 
c) Made, Nyoman, dan Ketut 

adalah bentuk nama berdasarkan 
urutan kelahiran. Misalnya :  

(137a) I Ketut Sindu Putra (untuk 
urutan kelahiran keempat). 

4.2 Fungsi Nama Diri Bahasa Bali 

Fungsi nama diri adalah 
pemakaian bentuk nama diri 
menyatakan aspek sosial. ND bahasa 
Bali memiliki beberapa fungsi antara 
lain, (1) fungsi untuk menyatakan 
stratifikasi sosial, (2) fungsi untuk 
menyatakan gender, (3) fungsi untuk 
menyatakan hierarki dalam keluarga, 
(4) fungsi untuk menghargai nenek 
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moyang atau leluhur, (5) fungsi 
untuk mengagungkan tokoh 
pewayangan, dan (6) fungsi untuk 
menyatakan asal usul daerah. 
Terdapat juga fungsi T dan V dalam 
ND bahasa Bali. Berikut pemaparan 
fungsi masing-masing ND.  

4.2.1  Fungsi untuk Menyatakan 
Stratifikasi Sosial 

Fungsi untuk menyatakan 
stratifikasi sosial terlihat pada ND 
bahasa Bali yaitu status sosial kasta 
untuk menggolongkan seseorang 
pada kasta masing-masing. Menurut 
stratifikasi sosial kasta, masyarakat 
Bali membagi kasta menjadi dua 
yaitu Triwangsa dan Sudra. 
Triwangsa adalah tiga kasta tertinggi. 
Sedangkan, Sudra adalah kasta 
terendah. Berikut ini fungsi ND 
bahasa Bali yang menyatakan 
stratifikasi sosial. 

A. Stratifikasi Sosial 
Triwangsa 

Stratifikasi sosial Triwangsa yaitu 
tiga kasta tertinggi yang terdiri atas 
Brahmana, Ksatria, dan Waisya. 
Berikut pemaparan kedudukan atau 
status sosial Triwangsa. 
(1) Kasta Brahmana, kasta ini 
merupakan yang memiliki 
kedudukan atau status tertinggi yang 
memiliki fungsi sosial sebagai 
rohaniawan. Dalam masyarakat Bali, 
kasta Brahmana berfungsi untuk 
menjalankan kependetaan yang 
memimpin setiap acara ritual umat 
Hindu.  
(2) Kasta Ksatria, kasta ini 
merupakan yang memiliki 
kedudukan atau status tertinggi 
kedua. Kasta Ksatria memiliki posisi 
yang sangat penting dalam 
pemerintahan dan politik tradisional 

di Bali. Bertugas untuk mengatur 
negara dan pemerintahan serta 
rakyatnya.  
(3) Kasta Waisya, kasta ini 
merupakan yang memiliki 
kedudukan atau status tertinggi 
ketiga. Kasta Waisya yang bergerak 
dibidang ekonomi, bertugas untuk 
mengatur perekonomian atau 
seseorang yang memilih fungsi sosial 
menggerakkan perekonomian.  

B.   Stratifikasi Sosial Sudra 
Stratifikasi sosial Sudra merupakan 

kasta terendah. Berikut pemaparan 
kedudukan atau status sosial Sudra. 
(1) Kasta Sudra merupakan kasta 
yang mayoritas di Bali, namun 
memiliki kedudukan atau status yang 
paling rendah.  Orang-orang Sudra 
yang bekerja mengandalkan tenaga 
atau jasmani, fungsi sosial sebagai 
pelayan, bekerja dengan 
mengandalkan tenaga adapun mereka 
juga yang bergerak dalam bidang 
pertanian.  
4.2.2 Fungsi untuk Menyatakan 

Gender 

Pengelompokana jenis kelamin 
mengandung unsur gender ND. 
Pengelompokan ini berfungsi untuk 
membedakan ND laki-laki atau 
perempuan pada masing-masing 
kasta. Misalnya ND seorang laki-laki 
dari kasta Brahmana yang bernama 
Ida Bagus Wayan Barata memiliki 
struktur sosial lebih tinggi 
dibandingkan dengan ND laki-laki 
dari kasta Sudra yang bernama I 
Wayan Barata. Demikian pula 
dengan ND seorang perempuan dari 
kasta Brahmana yang bernama Ida 
Ayu Made Sunu memiliki struktur 
sosial lebih tinggi dibandingkan 
dengan ND perempuan dari kasta 
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Sudra yang bernama Ni Made Adry 
Kartika. 

4.2.3 Fungsi untuk Menyatakan 
Hierarki dalam Keluarga 

Masyarakat Bali memiliki tradisi 
memberikan ND berdasarkan urutan 
kelahiran dari anak pertama hingga 
anak keempat. Jika memiliki anak 
kelima maka, diurutkan menjadi ND 
anak pertama. Misalnya, penanda 
anak pertama menggunakan ND 
seperti, Gede, Putu, Wayan, dan Luh. 
Penanda nama pada anak kedua 
seperti, Made, Nengah, dan Kadek. 
Penanda anak ketiga menggunakan 
nama seperti Nyoman dan Komang. 
Penanda anak keempat yaitu Ketut. 
Kemudian anak kelima akan 
menggunakan ND seperti Gede, 
Putu, Wayan, Luh dan seterusnya. 

4.2.4 Fungsi untuk Menghargai 
Nenek Moyang atau Leluhur 

Fungsi untuk menyatakan nenek 
moyang atau leluhur ND bahasa Bali, 
menunjukkan bahwa seseorang 
menjadi keturunan leluhur tertentu. 
Misalnya, Manuaba merupakan 
tempat tinggal dari seorang yang 
dikelilingi pohon disebut Manuaba 
dan menjadi simbol tempat tinggal 
tersebut. Kemudian ND Manuaba 
dijadikan nama anak atau cucu 
secara turun menurun. 

4.2.5 Fungsi untuk 
Mengagungkan  Tokoh 
Pewayangan  

Fungsi untuk menyatakan budaya 
atau tradisi terdapat pada nama 
pewayangan. Nama pewayangan  
diambil dari nama-nama tokoh yang 
ada dalam cerita Ramayana dan 
Mahabharata.. ND berdasarkan 

pewayangan berfungsi  untuk 
menyimbulkan karakter dari tokoh 
pewayangan tersebut. Misalnya, 
tokoh Arjuna dari pewayangan 
Mahabharata yang memiliki karakter 
cerdik, pandai, dan tampan.  

4.2.6 Fungsi untuk Menyatakan 
Asal Usul Daerah 
ND berdasarkan toponimi 

berfungsi untuk mengingatkan 
seseorang bahwa leluhur mereka 
pernah menduduki daerah tersebut 
ataupun mereka yang tinggal di 
daerah tersebut. Misalnya : Mataram, 
dahulu raja yang berasal dari Bali 
sempat menduduki daerah tersebut. 
Kemudian untuk mengenang 
peristiwa tersebut ND Mataram 
diberikan pada anak atau cucunya. 
Ada pula yang menggunakan nama 
tempat lahirnya  misalnya,  ND I 
Ketut Sindu Putra yang merupakan 
salah satu warga Sindu yang 
dilahirkan di Sindu Cakranegara. 
4.3 Makna Nama Diri Bahasa Bali  

Nama diri bahasa Bali terdapat 
makna penghormatan dan makna 
solidaritas, yaitu makna yang 
dihasilkan dari fungsi yang 
menyatakan aspek sosial. Berikut 
penjelasannya. 
4.3.1  Makna Penghormatan pada 

ND Bahasa Bali 
Makna penghormatan ND bahasa 

Bali dihasilkan dari kelompok ND 
yang memiliki status tinggi dalam 
masyarakat yaitu (1) makna ND 
berdasarkan kasta adalah 
pengelompokan dari kasta tertinggi 
yaitu triwangsa. Triwangsa terdiri 
atas Brahmana, Ksatria, dan Waisya. 
Brahmana memiliki makna 
penghormatan paling tinggi. Ksatria 
memiliki makna penghormatan 
kedua, sedangkan Waisya  memiliki 
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makna penghormatan ketiga. (2) 
Makna yang menyatakan gender 
pada ND Triwangsa dihormati baik 
ND laki-laki maupun perempuan. (3) 
Makna yang menghargai nama 
leluhur yaitu makna yang dihasilkan 
dari nama-nama leluhur yang 
dihargai sehingga digunakan kembali 
pada penerusnya. (4) Makna nama 
tokoh pewayangan, terdapat harapan-
harapan orang tua pada anaknya agar 
dapat menjadi seperti karakter tokoh-
tokoh dalam pewayangan seperti 
tokoh-tokoh yang terdapat dalam 
pewayangan Mahabharata dan 
Ramayana. 
4.3.2 Makna Solidaritas pada ND 

Bahasa Bali 
Makna solidaritas ND bahasa 

Bali dihasilkan dari suatu kelompok  
ND yang memiliki status yang 
sederajat atau sama dalam 
masyarakat yaitu (1) makna kasta 
yaitu kasta Sudra yang merupakan 
kasta yang paling rendah. (2) Makna 
yang menyatakan hierarki dalam 
keluarga, dalam ND bahasa Bali 
urutan kelahiran memiliki kesetaraan 
dalam keluarga karena dalam urutan 
kelahiran yang bertujuan untuk 
membedakan anak pertama dengan 
anak selanjutnya. (3) Makna untuk 
menyatakan asal usul daerah, makna 
solidaritas pada ND menyatakan asal 
usul daerah atau toponimi memiliki 
kesetaraan dalam setiap kastanya. 
ND menyatakan asal usul bertujuan 
untuk mengenang suatu tempat.  

 
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis data 
yang telah dijabarkan pada bab 
sebelumnya, dapat ditarik beberapa 

simpulan. Simpulan tersebut dapat 
dipaparkan sebagai berikut. 

(1) Bentuk ND bahasa Bali terdiri 
atas beberapa ciri antara lain, (1) 
bentuk berdasarkan kasta, (2) 
bentuk berdasarkan urutan 
kelahiran (UK), (3) bentuk 
berdasarkan jenis kelamin (JK), 
(4) bentuk berdasarkan nama 
leluhur, (5) bentuk berdasarkan 
nama pewayangan, dan (6) 
bentuk berdasarkan toponimi. 
Dalam bentuk ND bahasa Bali 
terdapat bentuk ND T-V yaitu 
bentuk berdasarkan kasta. Sudra 
sebagai bentuk T dan Triwangsa 
sebagai bentuk V. 

(2) ND bahasa Bali memiliki 
beberapa fungsi antara lain, (1) 
fungsi untuk menyatakan 
stratifikasi sosial, (2) fungsi 
untuk menyatakan gender, (3) 
fungsi untuk menyatakan hirarki 
dalam keluarga, (4) fungsi untuk 
menghargai nenek moyang atau 
leluhur, (5) fungsi untuk 
mengagungkan tokoh 
pewayangan, dan (6) fungsi untuk 
menyatakan asal usul daerah. 
Dalam ND bahasa Bali 
ditemukan fungsi ND T-V yaitu 
statifikasi sosial pada kasta 
Sudra, hierarki dalam keluarga, 
dan  asal usul daerah sebagai 
fungsi T. Sedangkan, statifikasi 
sosial Triwangsa, gender, 
menghargai nama leluhur, dan 
mengagungkan tokoh 
pewayangan sebagai fungsi V. 

(3) Dalam sistem ND bahasa Bali 
terdapat makna penghormatan 
dan solidaritas yaitu ND 
berdasarkan kasta yaitu 
Triwangsa, ND yang menyatakan 
gender, ND yang menghargai 
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nama leluhur, dan ND yang 
mengagungkan nama tokoh 
pewayangan sebagai makna 
penghormatan. Sedangkan, ND 
berdasarkan kasta yaitu sudra, 
ND yang menyatakan hieraki 
dalam keluarga, dan ND untuk 
menyatakan asal usul daerah. 

5.2 Saran 

Hasil penelitian sistem nama diri 
bahasa Bali ini adalah sebagai salah 
satu cerminan kebudayan masyarakat 
Bali dapat dilestarikan dan akan 
diperdalam kembali oleh  peneliti 
lainnya dengan teori yang lebih 
disempurnakan. Mengingat 
penelitian nama diri khususnya nama 
diri bahasa daerah di Indonesia 
masih jarang dilakukan dan 
diharapkan penelitian ini tidak 
berhenti dilakukan agar kebudayaan 
Indonesia dapat menjadi warisan 
pada generasi penerus.  
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