Kesempatan mengembangkan karier sebagai instruktur bahasa asing bagi karyawan
perusahaan dan pengajar bahasa Indonesia bagi orang asing sangat besar dan potensial untuk
digeluti karena Bali merupakan daerah pariwisata. Peluang ini ditangkap oleh Ketut Wardana,
beliau dan rekan-rekannya membentuk kelompok instruktur-instruktur Bahasa Inggris bagi
karyawan perusahaan dan Sebastianus Menggo dan rekan-rekannya membentuk kelompok
pengajar bahasa Indonesia bagi orang asing. Dua kelompok ini memiliki permasalahan untuk
mengembangkan usahanya. Ada tiga aspek dasar yang menjadi permasalahan kedua mitra, yaitu:
1) sumber daya manusia (SDM), 2) legalitas (ijin megajar dan ijin asosiasi), 3) managemen usaha
dan 4) kemitraan usaha. Sumber daya manusia dalam profesi ini menyangkut pengetahuan bahasa
(linguistik), pengetahuan metode dan teknik mengajar bahasa (Pedagogik), dan ketrampilan
komunikasi. Legalitas dalam hal ini termasuk ijin pengajar orang asing, yaitu sertifikat BIPA, dan
ijin asosiasi usaha dari dinas tenaga kerja sehingga pelayanan yang diberikan pada konsumen dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Aspek managemen menyangkut kemampuan mengatur

usaha dan pemasaran dan kemitraan usaha adalah kerja sama atau kontrak kerja dengan stake
holder dalam menjalin kesinambungan dan penyebarluasan usaha. Penguasaan ilmu bahasa atau
linguistik bahasa Inggris dan bahasa Indonesia terutama pembentukan pembiasaan komunikasi
langsung masih juga perlu ditingkatkan. Berdasarkan permasalahan yang ada Universitas
Mahasaraswati Denpasar (Unmas Denpasar) melalui Program Kemitraaan Masayarakat (PKM)
memberikan bantuan dan pendampingan untuk mengatasi masalah tersebut. Seluruh pendanaan
Program Kemitraan Masyarakat ini berasal dari DRPM tahun anggaran 2018. Tim ini diketuai oleh
Ni Putu Nita Anggraini, SE., MM dengan 2 anggota yaitu Ni Putu Yuria Mendra, SE., M.Si., Ak
dan Ni Luh Gde Yogi Arthani, SH., MH. Adapun kegiatan dan program yang telah dilakukan
untuk adalah pelatihan ilmu liguistik dan bahasa, pelatihan manajemen keuangan dan pemasaran,
pelatihan etika dan penampilan, pelatihan penyusunan proposal dan kontrak kerjasama,
pendampingan pengurusan ijin usaha dan ijin operasional. Adapun bantuan sarana dan prasarana
yang diberikan adalah laptop, website dengan nama gepbali, papan nama, kartu nama, dan brosur.

