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“Kecerdasan adalah kemampuan seseorang
untuk beradaptasi terhadap perubahan
yang terus-menerus.”
—Stephen Hawking.

PENGANTAR
Keinginan untuk senantiasa belajar menjadi satu kriteria yang membedakan manusia yang kreatif dan yang
tidak. Sejak lahir, manusia selalu tergugah oleh hal-hal
yang berada di luar ambang batas pemikiran dan pandangannya. Semangat itu menimbulkan keingintahuan
yang mendorong manusia menjelajah hingga batas-batas
yang jauh. Keingintahuan dan kegigihan memicu Marco
Polo mengembangkan layar dan menjelajahi tujuh samudera, dan rasa penasaran yang sama juga mendorong
Leorge Lucas mengembangkan Star Wars, Elon Musk
mengembangkan roket generasi terbaru, dan Bill Gates
membuat Microsoft. Mereka semua adalah orang-orang
visioner yang gigih mencapai impian mereka.
Orang gigih dengan rasa ingin tahu seperti itu juga
ada tak jauh dari kita. Namanya Gede Sri Darma,— orang
Bali asli, berdarah Klungkung, dan tengah memasuki usia
kepala lima. Dia orang jengah (gigih, dalam bahasa Bali)
sejak muda. Sejak usianya 37, kata profesor tersemat di
depan namanya. Bagaimana hal mengesankan itu bisa

vii

terjadi padanya adalah pembahasan yang menarik dalam
buku ini. Jalan hidup seorang profesor termuda di Indonesia ini memang layak dijadikan teladan karena dia
menggambarkan sosok muda yang berani ambil risiko,
penuh perjuangan, dan sekaligus legowo.
Saya bertemu Prof. Sri Darma pada paruh akhir 2018
lalu. Kesan pertama saya simpel dan formal sebagaimana
layaknya bertemu orang nomor satu di sebuah perguruan
tinggi. Namun tatkala dia berkisah tentang kehidupannya,
termasuk bagaimana dia mesti berjuang setengah mati
untuk mempertahankan denyut nadi Undiknas di tahun
awal milenial, saya tergugah. Tiba-tiba dia menjelma menjadi pribadi yang lain. Ada cucuran air mata, keringat dan
bahkan darah di balik senyumnya yang simpel dan ruangannya yang hi-tech dan bersuhu dingin di kampus
Undiknas di bilangan Jalan Bedugul, Denpasar.
Orang mungkin jadi ingat ucapan Dumbledore dalam
novel Harry Potter. Kepala sekolah Hogwarts School of
Magic itu berkata, “Yang paling penting bukanlah kamu
lahir sebagai apa, tetapi kamu pilih untuk jadi apa.” Prof.
Sri Darma adalah sosok yang telah memilih untuk tetap
memperjuangkan Undiknas di masa-masa sulit, dan di sana dia terbentuk menjadi apa adanya kini. Orang mungkin
melihat dia kini duduk santai di ruangan privat dengan
kunci pintu bionik, naik mobil mentereng, dan tinggal
main perintah. Orang lain mungkin melihat kualifikasi akademiknya yang tinggi, sementara yang lain membencinya
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karena sisi buruknya yang emosional dan suka marahmarah, atau terkesan terlalu perfeksionis sampai-sampai
turun tangan mengecek kebersihan toilet kampus. Tetapi
orang jarang melihat air mata seorang profesor yang meratapi kampus yang nyaris kolaps di tahun-tahun pertama
dia dilantik sebagai rektor. Tak banyak yang melihat cucuran keringatnya untuk mendongkrak mutu Undiknas selama tujuh tahun hingga bendera akreditasi A berkibar
gagah di depan kampus.
Jika kisah kegigihan dan prestasi yang Prof. Sri Darma
raih tidak bisa dijadikan teladan, lalu kisah macam apa
yang bisa menjadi motivasi? Apabila kronikel inspiratif ini
tertinggal begitu saja dimakan waktu, maka hanya tinggal
cerita alay milenium yang akan diingat generasi muda Bali.
Karena itu, tokoh-tokoh inspiratif seperti Prof. Sri Darma
adalah mereka yang kisahnya layak dijadikan teladan nyata
bahwa perjuangan dibutuhkan untuk mencapai impian.
Mungkin ada beberapa orang yang tak acuh atau tak
mengenal siapa Prof. Sri Darma. Yang lain mungkin mengenalnya sebagai orang yang biasa diajak makan bersama atau pergi ke bioskop. Tetapi inti buku ini adalah
bahwa ada satu orang yang berbuat sesuatu yang baik,
dan perbuatannya itu layak dicontoh. Orang yang sama
mungkin pernah menghujat orang lain atau salah bicara di
waktu yang berbeda, namun itu tidak seharusnya dijadikan
cap buruk atas semua kepribadiannya. Setiap orang
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memiliki sisi baik dan buruk, dan sisi baik tentu saja lebih
berharga jika dijadikan contoh.
Ringkasan kisah hidup Prof. Sri Darma akhirnya rampung dalam buku kecil ini, yang adalah buku keempat tentang dirinya. Pespektif buku ini lebih menyinggung masamasa sulit yang dijalaninya dan bagaimana dia bisa tetap
berkarya demi Undiknas yang dia cintai. Buku ini akan lebih
banyak mengajak pembaca melihat ketahanan Sri Darma
di titik nadir. Setiap mata yang membaca buku sederhana
ini bakal dapat menyimpulkan bahwa Sri Darma juga
manusia yang mengalami suka dan lara, senang dan susah,
sakit dan sehat. Kegigihan, kesabaran, tekad kuat, doa
serta dukungan dari rekan dan keluargalah yang menjadikannya pribadi yang berbeda.

Penulis.
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Jangan Lihat Orangnya
Sebuah Pendahuluan

“Don’t see who says something, but hear what he says.”
Jangan lihat siapa yang bicara, tetapi dengarkan apa yang
ia katakan.
—sebuah pepatah Bengali.

B

agian paling fenomenal dari prestasi Profesor
Gede Sri Darma sebenarnya bukan terletak pada
apa yang pernah dicapainya. Bayangkan. Dia menjadi profesor termuda di Indonesia, meraih gelar

doctor of business administration pada usia 29 tahun, dan
kini menjadi rektor termuda di Universitas swasta paling
mentereng se-Bali dan Nusa Tenggara. Semua pencapaian
gemilang itu bagaikan puncak-puncak gunung es yang
mengambang di lautan lepas.

Keliling Pulau Dewata

Tatkala matahari menyinari puncak gunung es itu,
semua jadi silau. Ada beberapa orang yang apriori dan
cenderung menganggap bahwa apa yang dicapai oleh Sri
Darma adalah sebuah aforisme kecongkakan belaka. Di sisi
lain, banyak orang terinspirasi dan mengambil pelajaran
berharga dari apa yang telah ia perbuat demi universitas
yang dicintainya. Orang dari jenis kedua adalah mereka
yang melihat gunung es itu bukan dari puncaknya, tetapi
dari dasarnya. Ini yang dimaksud Sri Darma sendiri sebagai
orang-orang dengan derajat perspektif luas. Mereka sanggup melihat bahwa kesuksesan hanyalah buah yang kecil
dari besarnya pengorbanan dalam bentuk kesetiaan,
ketabahan, keikhlasan dan sikap pantang menyerah.
Tentang bagaimana gunung es itu bisa menjadi sedemikian tinggi bukan semata-mata karena dia tinggi dari
awal. Butuh proses yang lama bagi titik-titik es untuk berkumpul dan menjadi kuat, lalu bertumpuk hingga tinggi.
Orang bisa saja melihat sebongkah gunung es yang gagah,
lalu terpesona, atau bahkan mencibir karena mengganggu
rute pelayaran. Begitu pula, orang biasa melihat Prof. Sri
Darma di masa kini sebagai pribadi yang murah senyum,
duduk santai di kursi rektor dengan seragam GSD-nya
yang fenomenal, dan kadang marah-marah pada bawahan. Tetapi intinya tidak berada di ambang batas itu. Halhal menarik justru ada dalam masa-masa perjuangannya
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dahulu, terutama saat dia merangkak menjadi rektor di
periode paling sulit bagi Undiknas.
Sebelum buku ini ditulis, telah ada dua buku mengenai
sepak terjang Sri Darma dalam meniti karirnya. Buku pertama, yang ditulis Nyoman Wijaya pada 2016, mengisahkan kehidupan masa kecil Prof. Sri Darma hingga dia
terpilih menjadi rektor Undiknas pada 2005. Ini adalah
sebuah buku pendahuluan bagi siapa pun yang berminat
untuk mengenal sosok guru besar dan rektor termuda di
Indonesia berikut latar belakang dirinya baik dari sisi genealogis maupun akademis. Buku Kedua, “From Zero to Hero”
oleh Syamsuddin Kelilaw, rampung pada 2018 dan
melanjutkan kisah dan kiprah Sri Darma tatkala mengelola
Undiknas selama masa kepemimpinannya sebagai rektor.
Prestasi-prestasi gemilang yang dicapainya demi Undiknas
tercatat dalam buku ini. Satu lagi buku yang tak bisa
terlewatkan adalah yang dirampungkan penulis yang sama
pada tahun 2008 silam,—dua tahun setelah Sri Darma
terpilih menjadi rektor. Judulnya fantastis: 40 Tahun
Undiknas, Move to Global and Digital. Frasa ini kemudian
menjadi sejenis kalimat ramalan. Sepuluh tahun setelah itu,
Undiknas benar-benar menjelma menjadi kampus berbasis digital dan mengglobal di bawah tagline Global Smart
Digital besutan Sri Darma.
Yang mendorong ditulisnya buku ketiga mengenai
kehidupan Sri Darma adalah kenyataan bahwa dia adalah
3
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tokoh yang tidak bisa dibiarkan lewat begitu saja dalam
arus waktu, terutama bagi generasi Bali yang masih perlu
berbenah dari sisi akademik. Di kuartal awal 2019, dia tak
lagi menjabat sebagai rektor. Jabatan yang telah disandangnya selama dua belas tahun akan segera dia tanggalkan pada 6 Maret 2019. Akan menjadi hal yang sangat
disayangkan bagi generasi muda Bali bahwa seorang pria
Bali inspiratif dibiarkan melintas begitu saja dalam jalur
waktu tanpa dijadikan teladan. Karena itu, buku ini berusaha menangkap dan mencatat seapik mungkin kisah perjuangan Prof. Sri Darma hingga mencapai puncak. Karena
itu, buku ini diberi judul Learning from the Best,—belajar
dari yang terbaik.
Apabila ketiga buku sebelumnya mengisahkan tentang puncak-puncak gunung es yang berkilauan, maka
buku ini sebisa mungkin mengisahkan bagaimana gunung
es Sri Darma yang kokoh itu terbentuk. Generasi milenial,
yang terkenal dengan tabiat serba instan, mesti mengenal
bahwa kesuksesan tidak semata-mata dilihat dari apa yang
seseorang capai, tetapi seberapa berat perjuangan yang
telah seseorang lakukan. Beratnya perjuangan memberikan inspirasi bahwa untuk mencapai impian, pengorbanan
yang setimpal mesti ada.
Judul buku ini, Learning from the Best, adalah pilihan
Sri Darma sendiri. Menurutnya, kalau judulnya mudah
ditebak, orang tidak akan mau membaca. Maka, sebuah
4
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judul yang tepat mesti dibuat agar orang tidak bisa menebak apa isinya. Setidaknya, setelah melihat judulnya, orang
mau membuka-buka dan mencari tahu apa isinya. Inilah
alasan awal mengapa judul buku ini dibuat demikian.
Kisah hidup yang akan disampaikan dalam buku ini
hanyalah bertujuan sebagai pengetahuan dan motivasi
bagi siapa pun yang berkenan dalam menatap masa depan
Undiknas. Ini adalah misi internal dari buku ini. Lebih luas
lagi, buku ini sebenarnya bisa dibaca siapa saja yang
terpikat pada motivasi dan kisah perjuangan yang heroik
untuk mencapai mimpi. Tentu akan ada banyak orang
yang kurang berkenan sehingga buku ini bisa saja menjadi
sebuah apriori, bahkan cenderung destruktif bagi nalarnya.
Beberapa orang mungkin akan merasakan sakitnya tuh di
sini tatkala melihat bahwa Prof. Sri Darma yang dahulu
mereka remehkan dan fitnah telah menjelma menjadi
pribadi

yang

gemilang

dan

tetap

tegap

berjalan

menantang zaman.
Bagi mereka yang dapat mengambil makna positif dan
mengesampingkan segala sesuatu yang negatif, maka
buku ini akan bisa menambah motivasi dalam berkarier
sebagai sivitas akademika Undiknas. Secara umum, orangorang yang terinspirasi dari kisah hidup Prof. Sri Darma
akan bisa mengambil banyak pelajaran tentang tekad,
kerja keras, pantang menyerah, dan toleransi. Bagi mereka
yang ada di tengah-tengah,—yang hati dan perasaannya
5

Keliling Pulau Dewata

obyektif menilai, maka mereka dapat melihat benang
merah dari semua kisah dalam buku ini. Oleh karena itu,
ada tiga tipe pembaca yang mungkin akan berhadapan
dengan buku ini. Sebagaimana kata orang bijak, ada rwabhinneda,—ada yang senang dan tidak. Ada golongan
konservatif yang terlanjur suka, ada pula golongan yang
bisa membedakan antara mana yang patut diikuti dan
mana yang tidak.
Terlepas dari semua itu, apa yang akan termuat dalam
buku ini adalah sebuah untaian cerita kehidupan Prof. Sri
Darma.

Buku

ini

merangkum

pengetahuan

dan

pengalaman yang pernah dialaminya, yang sedikit
tidaknya bisa memberikan sedikit sumbangan rel bagi
perjalanan Undiknas di masa depan. Dosen-dosen muda,
utamanya, yang akan menjadi tulang punggung Undiknas
di masa depan, sudah semestinya belajar dari sejarah dan
orang-orang yang telah berproses terlebih dahulu. Ini
adalah sebuah hal yang penting, mengingat bahwa
mereka yang tidak mempelajari sejarah akan cenderung
mengulangi kesalahan yang sama. Ini tentu adalah hal
yang tidak diinginkan oleh setiap orang.
Dengan demikian, walaupun buku ini berkisah tentang
suka

duka

kehidupan

Prof.

Sri

Darma

dalam

mempertahankan Undiknas, alur di dalamnya dikemas
seobyektif mungkin. Apabila ada kesan-kesan subyektif,
hal itu adalah suatu kelemahan manusia biasa yang tidak
6
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mungkin bisa melihat 360 derajat. Tidak ada manusia biasa
yang bisa melihat seluruh dimensi kehidupan. Unsur-unsur
subyektif seperti rasa haru, cinta, hormat dan segan pasti
senantiasa ada dan memberi warna. Namun sepanjang
semua subyektivitas itu wajar dan memang selayaknya
ada, maka tidak ada salahnya kita semua mengakui bahwa
orang yang berjuang secara gigih memang layak
diteladani,—terlepas siapa dia di mata kita.
Orang sering mengatakan, best of the best. Jadi, buku
ini adalah best moments of Sri Darma. Apabila orang
bertanya kepada Prof. Sri Darma, “Bapak melihat dari
sudut pandang Bapak?” maka jawabannya adalah ya. Tidak
mungkin setiap orang bisa melihat semua sudut pandang.
Yang bisa seseorang lakukan adalah mengambil hal yang
baik dan meninggalkan hal yang tidak baik dari tiap orang
yang ia jumpai. Oleh karena itu, terlepas dari siapa Prof. Sri
Darma di mata setiap orang, dia adalah sosok manusia
dengan semua kelebihan dan kekurangannya sendiri.
Apabila kelebihan itu bisa dijadikan teladan, maka orang
yang bijak dan obyektif pasti akan mengambil pelajaran
positif dari sana. Seorang suci dalam kisah-kisah agama
bahkan tidak malu belajar dari tabiat seekor anjing yang
setia atau lebah yang kooperatif. Walaupun mereka belajar
dari seekor anjing, yang terpenting adalah esensi
pengetahuan yang didapat dan implikasinya, bukan
melihat siapa yang bicara.
7
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Menyinggung mengenai hal-hal terbaik, setiap orang
pastinya punya cerita. Artinya bahwa sudut pandang itu
tentunya berbeda. Oleh karena itu, yang terbaik bisa
dipelajari dari sudut pandang terbaik. If you want to be the
best, learn from the best. Demikian moto yang senantiasa
diusung oleh Prof. Sri Darma. Apabila seseorang ingin
menjadi yang terbaik, maka dia hendaknya belajar dari
orang yang pernah mencapai hal terbaik. Pengalaman
adalah guru yang bijak, tetapi pengetahuan ditambah
dengan pengalaman akan menjadikan kita orang yang
terbaik. Jadi kalau kita belajar terus, kita mendapatkan
pengetahuan. Namun jika kita tidak punya pengalaman,
maka nilainya belum sempurna. Sama dengan seorang
dokter. Dia mungkin tahu ilmu kedokteran, namun jika dia
tidak pernah praktik dalam bidang ilmu kedokteran yang
ditekuninya, maka keahliannya belum bisa dianggap layak.
Begitu pula dosen, khususnya dosen manajemen atau
ekonomi yang menjadi titik-titik basis Undiknas. Apabila
dosen-dosen hanya tahu ilmunya saja namun tidak pernah
berbisnis, tidak pernah memiliki perusahaan, tidak pernah
punya usaha komersil, maka pengalamannya masih
kurang. Dengan demikian, pengetahuan dan pengalaman
membuat seseorang menjadi yang terbaik. Semoga prinsip
learning from the best mampu dilihat secara bersamasama dari sisi obyektif.
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Walaupun kisah ini sebetulnya adalah kisah kehidupan
Prof. Sri Darma sendiri, ada banyak hal yang dapat dipetik
dari seorang manusia Bali yang memiliki sisi baik dan
buruk. Tentu saja, setiap orang punya subyektivitas,
namun pembelajaran, pengetahuan dan pengalaman tidak
berakhir pada sisi subyektif itu. Yang dituju adalah sisi
positif,—mengambil emas di tumpukan lumpur, seperti
kata orang bijak. Asalkan seseorang memiliki kemampuan
melihat mendekati 360 derajat, maka dia memiliki
wawasan yang sangat luas. Dia mampu melihat dari
hampir segala sisi. Dia menjadi pribadi yang bijak dan tak
mudah terprovokasi.
Sayangnya, tidak ada seorang pun yang mampu
melihat dari sudut pandang seluas itu. Paling tidak,
seseorang hanya mampu melihat 100 derajat, atau paling
maksimal 120 derajat. Karena itu, sebaik apa pun buku ini
disusun, dia tetaplah buah dari sudut pandang yang tak
sempurna. Permohonan maaf yang setulus-tulusnya
adalah ungkapan paling sederhana yang bisa disampaikan
di bagian awal buku ini kepada semua pembaca. Semoga
buku ini dapat memberikan perspektif yang lebih bagi
kehidupan kita semua, tentang betapa besarnya kontribusi
semangat hidup, dedikasi, kesetiaan, semangat, ketekunan
dan cinta bagi kesuksesan hidup seseorang.
Denpasar, Februari 2019.
9
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BAGIAN I

Angka-Angka
Keberuntungan
Sejak seseorang dilahirkan, dia sudah membawa garis
nasib yang ditentukan. Apabila ada orang yang menyatakan bahwa nasib ditentukan oleh kerja keras, itu memang benar, namun faktor-faktor lain juga menentukan
alur nasib seseorang, seperti posisi bintang ketika dia lahir,
posisi bulan, dan planet-planet tertentu. Apabila nasib
hanya ditentukan oleh kerja keras, maka sudah pasti
semua orang di dunia ini akan kaya, dan orang-orang
paling kaya pastilah buruh dan petani yang bermandi
keringat setiap hari.
Tak hanya itu, setiap orang memiliki angka dan hari
keberuntungan. Orang-orang Tiongkok meyakini bahwa
hari-hari keberuntungan sangat penting untuk memulai
pelayaran, membuka usaha dan pernikahan. Orang Hindu
senantiasa melihat dewasa hayu,—hari mujur untuk
11
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melakukan suatu pekerjaan atau usaha. Orang Kristen
percaya bahwa setiap hari adalah hari yang mujur sehingga mereka senantiasa mengawali setiap minggu
dengan berdoa ke gereja sebelum keesokan harinya mulai
lagi melakukan kewajiban.
Satu hal yang unik pada pribadi Sri Darma adalah
tentang angka keberuntungan. Selalu dinyatakannya bahwa angka keberuntungannya berkisar di angka tujuh, tujuh
belas dan delapan belas. Dia sendiri lahir pada 18 Februari,
hanya satu hari lebih muda daripada Universitas Pendidikan Nasional yang kini dipimpinnya. Karena itu, dia kadang berkelakar bahwa usia Undiknas sama dengan
usianya.
Sri Darma punya sebuah best practice, atau sesuatu
yang dia terapkan dan berhasil baik. Pertama, setiap orang
telah membawa rejeki bagi dirinya sendiri dan orangorang di sekitarnya. Ada orang yang membawa kemujuran
bagi orang lain, dan ada pula yang membawa hal buruk
bagi orang lain. Karena itu, di sini berlaku hukum karma.
Mungkin seseorang sudah mendapatkan karma yang
mengharuskannya mendapatkan hal-hal yang menakjubkan dalam hidup dan juga menanggung sakit yang tak
terperi. Hal-hal itu selayaknya tetap disyukuri saja. Orang
seharusnya tidak pernah mengeluh sebab itu adalah
proses kehidupan yang mesti dilewati akibat dari perbuatan yang terjadi di masa lampau. Justru dengan hal-hal
12
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itulah seseorang bisa belajar untuk memperbaiki diri agar
hal-hal yang kurang mujur tak terulang lagi.
Di samping memiliki hari baik, seseorang juga kadang
menghadapi hari-hari dan bulan-bulan yang buruk. Halhal yang baik dan buruk datang dan pergi silih berganti.
Bagaikan datangnya awan-awan yang kadang menutupi
matahari dan kadang lenyap, suka dan duka di dunia ini
adalah hal yang wajar. Sri Darma percaya bahwa faktorfaktor tak kasat mata, campur tangan Yang Kuasa, juga
turut menentukan kesuksesan seseorang. Manusia bisa
berusaha hanya sampai sembilan puluh sembilan persen,
namun satu persen adalah ketentuan Yang Kuasa. Karena
itu, dalam keadaan apa pun, Sri Darma senantiasa menguatkan dirinya sendiri untuk tetap bersyukur dan
bertabah hati.
Bahkan, Sri Darma sendiri baru menyadari angkaangka keberutungannya tatkala membaca-baca catatan
lama yang dia simpan. Peristiwa pertama yang paling
berkesan buat dirinya adalah tatkala dia mendarat di
Melbourne, Australia, pada 7 Juni 1996 untuk melanjutkan
kuliah doktoral. Kala itu, sesuai dengan saran Prof. Nehen
dari Universitas Udayana, Sri Darma melanjutkan S-3 di
luar negeri. Rencananya, Sri Darma hanya berminat
melanjutkan di Universitas Airlangga atau Universitas
Gajah Mada. Tatkala dia meminta Prof. Nehen agar
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berkenan menjadi promotornya kelak, Prof. Nehen berkata
bahwa sebaiknya Sri Darma melanjutkan ke luar negeri.
“Hubungan Bapak dengan bapakmu amat baik,” demikian Prof. Nehen berkata. “Bapak tidak mau hubungan itu
terganggu jika nanti ada desas-desus kalau Bapak membimbingmu terlalu berat. Sebaiknya kamu kuliah di luar
negeri saja.”
Nasihat itu dituruti oleh Sri Darma, dan mulai 7 Juni
1996 dia mengikuti kursus bahasa Inggris selama tiga bulan di Melbourne. Sepulang dari Melbourne, barulah dia
menyiapkan diri untuk terbang ke East Lismore.
Entah kebetulan atau memang sudah takdir, Sri Darma
memulai kuliah perdana di Southern Cross University pada
7 Januari 1997. Lagi-lagi tanggal tujuh. Ketika Sri Darma
mengingat-ingat masa-masa itu, dia mulai menyimpulkan
bahwa angka tujuh adalah angka keramat baginya. Karena
itu, dalam acara-acara penting, Sri Darma akan selalu
mengusahakan agar diadakan pada tanggal tujuh, tujuh
belas atau delapan belas.
Angka keramatnya yang lain jatuh pada 7 September
2006, saat dia dikukuhkan sebagai guru besar kedua di
lingkungan Universitas Pendidikan Nasional Denpasar.
Guru besar pertama disandang Prof. Gorda, dan Sri Darma
sendiri menjadi yang kedua. Dengan dilantiknya dia
menjadi guru besar, dia otomatis menjadi guru besar
keempat di lingkungan Kopertis Wilayah VIII (kini LL Dikti
15
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Wilayah VIII). Dalam usia 37 tahun, dia tercatat sebagai
profesor temuda di Indonesia. Peringkat yang didapatkannya ini berimbas pada citra Undiknas sendiri. Undiknas
tiba-tiba dikenal sebagai universitas yang memiliki rektor
termuda di Indonesia dan sekaligus profesor termuda di
Indonesia.
Tanggal 18 Januari 1999 juga menjadi tanggal yang
tidak bisa dilupakan oleh Sri Darma. Tanggal itu adalah
tanggal diangkatnya dia sebagai Pembantu Rektor IV yang
mengurusi hubungan dalam negeri dan internasional.
Tanggal bersejarah itu menjadi tonggal awal karirnya
meniti jabatan strategis di Undiknas.
Sri Darma yang mengelola apartemen Batanghari
House di bilangan Jl. Batanghari ini mengakui bahwa dia
mengingat momen penting dalam hidupnya melalui
tanggal dan lagu. Sebagai orang yang gemar berhitung
(karena dia mencintai fisika sejak SMA), tanggal menjadi
begitu melekat di kepalanya. Walaupun dia tak bisa
menyanyi, ternyata lagu menjadi pendukung daya ingat
akan peristiwa-peristiwa penting dalam hidupnya.
Tanggal 2 Mei 2002, dia menempati kursi Pembantu
Rektor I yang membidangi akademik. Pada saat itu, istilah
pembantu rektor sudah dimodifikasi menjadi deputi rektor, sehingga jabatannya menjadi deputi rektor I bidang
akademik. Ternyata, menjadi deputi rektor yang mengurusi kurikulum dan pembelajaran mahasiswa memberikan
16
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aura semangat baru bagi Sri Darma. Prestasinya terus
melonjak, dan kebijakan-kebijakannya terhadap sistem
akademik kampus menuai banyak kontroversi. Sri Darma
bukan orang yang takabur akan jabatan yang saat itu
diembannya. Yang ada dalam benaknya saat itu adalah
bagaimana

agar

kualitas

akademik

Undiknas

bisa

ditingkatkan dan menjadi terbaik.
Mulai saat itulah loyalitasnya terhadap kampus berada
dalam tahap ujian. Banyak pihak yang mulai nyinyir terhadap kebijakannya, hingga pada saat dia memenangi
pemilihan rektor pada 18 Januari 2005, ada beberapa
pihak yang tidak ikhlas dan melancarkan fitnah. Kisah haru
ini akan kita bahas dalam bagian-bagian selanjutnya.
Tak hanya momen akademik yang melibatkan angka
7, 17 dan 18. Bahkan kehidupan pribadi Sri Darma penuh
dengan rona tujuh dan delapan. Mantan sekretaris senat
mahasiswa Fakultas Teknik Unud periode 1990-1992 ini
berpacaran pada tanggal 17 Februari, lalu resmi menikah
pada tanggal 17 September. Tatkala dia membangun
rumah di seputaran Jalan Tukad Batanghari, Denpasar, dia
menyadari bahwa rumahnya berada di Batanghari VII.
Benar-benar keajaiban yang nyata.
Sepanjang tahun 2012-2013, Sri Darma juga sempat
menjadi komisaris dan anggota Badan Perwakilan Anggota (BPA) AJB Bumiputera di Jakarta. Tanggal saat dia
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menjabat anggota BPA juga jatuh pada tanggal 7 Juni
2011,—tanggal yang sama dengan saat dia berlabuh di
Melbourne. Sedangkan tanggal 7 Oktober 2013 dia resmi
menjadi komisaris asuransi jiwa tertua di Indonesia itu.
Selama tiga tahun, Sri Darma menjadi komisaris Bumiputera sekaligus merangkap sebagai rektor. Tak seorang
pun tahu kalau waktu itu dia berangkat dari Denpasar
pukul lima subuh, terbang ke Jakarta dengan pesawat
pertama, sampai jam 9, dan malam itu juga dia harus kembali ke Bali dengan pesawat terakhir untuk kembali beraktivitas menjadi rektor keesokan paginya. “Jadi selama
tiga tahun saya lakukan itu sampai saya jatuh sakit,” kenang Sri Darma sambil sesekali tersenyum mengenang
semangatnya ketika itu. “Ketika saya sakit, saya biasanya
berangkat satu hari sebelum rapat komisaris di Jakarta. Itu
saya lakukan bolak balik dari 2011 sampai 2014 sebelum
saya sakit parah.”
Kala itu, tak seorang pun di kalangan sivitas akademika
Undiknas tahu bahwa sang rektor merangkap menjadi komisaris. Hanya ada satu orang yang tahu segala rahasia itu,
yakni sopir pribadi Sri Darma. Perintah Sri Darma kala itu
kepada sopirnya adalah agar memarkir mobil dinas rektor
di kampus setiap hari saat Sri Darma ada di Jakarta. Dengan demikian, seluruh staf dan dosen akan berpikir kalau
rektor sedang di kampus sehingga mereka tetap disiplin.
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Namun, diungkapkan Sri Darma, bolak-balik BaliJakarta dan berganti label antara rektor dan komisaris
adalah pengalaman luar biasa. Menjadi komisaris memberikan kesempatan praktik dari sisi bisnis. Pengetahuan
mengajar kuliah S-2 di MM bisa diaplikasikannya lewat
berkiprah menjadi komisaris. Pengalaman itu justru membuat Sri Darma menjadi lebih percaya diri saat mengajar
mata kuliah yang sesuai dengan bidang manajemen. Ini
semua berkat pengalaman yang luar biasa selama berkiprah di Bumiputera. Waktu itu, Sri Darma bahkan sempat
bermimpi menjadi dirut salah satu BUMN terkemuka
sebab penghasilannya dari dunia bisnis bisa mencapai puluhan kali gaji rektor. Sri Darma semakin memantapkan
keinginannya untuk terjun ke dunia bisnis pada 2013. Dia
benar-benar nyaris menetap di Jakarta, namun apa boleh
dikata. Sri Darma harus menerima kenyataan bahwa dia
menderita penyakit yang mengejutkan. “No dream
anymore,—mimpi saya akhirnya kandas,” kenangnya dengan mata menerawang. “Itu yang membuat saya mengurungkan niat untuk menjadi pebisnis.”
Kisah tentang bagaimana profesor dengan gaung
Global Smart Digital ini berjuang dengan penyakit langka
yang dideritanya akan kita simak dalam bagian selanjutnya
dari buku ini.
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Momen acara farewell party Undiknas Graduate School, Mei 2018 lalu, dikemas apik dan
elegan. Sri Darma kini dapat tersenyum lega melihat kemajuan pesat Undiknas, setelah
sekitar satu dekade mengalami masa-masa desruptif.
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BAGIAN II

Semua Datang
Tak Terduga
Seringkali seseorang baru merasakan kesuksesan dari
hal yang samasekali tidak pernah dia tekuni selama hidup.
Pintu-pintu kesuksesan kerap tidak terlihat semasa seseorang bersekolah, namun justru muncul ketika seseorang
harus memilih jalan hidup di usia dua puluhan. J.K. Rowling
yang tamat kuliah bahasa Perancis dan seni klasik tak
pernah menyangka bahwa novelnya akan menjadi novel
terlaris sepanjang masa. Padahal, apa yang dipelajarinya
semasa kuliah samasekali tidak ada hubungannya dengan
jalur kesuksesannya. Adolf Hitler, yang bersekolah di sekolah akting, pada akhirnya menjadi pemimpin yang paling
ditakuti sepanjang sejarah. Nelson Mandela samasekali
tidak meniti karir politik dan kemanusiaannya dari sekolah.
Dia mempelajarinya dari kehidupan nyata, dari arus yang
membawanya menuju ke mana dia semestinya berada.
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Dan di Bali, tahun 1993, Sri Darma menamatkan kuliahnya di Universitas Udayana, menyandang gelar sarjana
teknik elektro. Pekerjaannya setiap hari adalah berkawan
dengan solder dan kabel, pulang larut dengan bau lelehan
timah di wajah. Wijaya dalam buku “Biografi Prof. Sri
Darma” mencatat bahwa semasa kuliah, prestasi Sri Darma
muda sempat anjlok sehingga ayahnya memberikan
peringatan. Sejak saat itu, Sri Darma menyadari bahwa dia
telah diberikan kesempatan yang sangat baik untuk bisa

Sri Darma bersama kawan-kawan mahasiswa internasional sedang bersantai,
menghayati panorama teluk di Perth. Banyak hal yang dia lihat dan pelajari di
negeri kangguru, dan semua kini diterapkannya di Undiknas. Hasilnya bukan
khayalan belaka. Undiknas meroket cepat di masa kemimpinannya.
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kuliah. Sementara di sisi lain, ada banyak pemuda seusianya yang tidak bisa kuliah. Sejak saat itu, Sri Darma
belajar mengelola keuangan, mendirikan dan mempermak
kos-kosan yang diwariskan ayahnya, dan memanajemen
keuangannya sendiri.
Praktis kala dia semester tujuh, tak lagi dia meminta
uang

pada

ayahnya.

Sri

Darma

nyaris

mencapai

kemapanan finansial justru karena hasil manajemen koskosan, bukan dari solder dan baut. Padahal, Sri Darma
bercita-cita menjadi seorang insinyur, seorang engineer
yang merancang teknologi canggih seperti orang-orang
Jepang yang terkenal dengan robot-robot mereka.
Samasekali tidak terpikirkan oleh Sri Darma akan menjadi
seorang dosen,—apalagi profesor dengan bidang keahlian
ilmu manajemen strategis.
Sebagai anak kedua Pak Sambereg,—yang bersama
Pak

Gorda

terkenal

sebagai

duet

pendiri

utama

YPKN/Perdiknas dan tentu saja pendiri Undiknas,—Sri
Darma sebenarnya tidak perlu khawatir masalah uang.
Namun ayahnya tidak mau memanjakannya. Ilmu ekonomi
dan manajemen yang dikuasai ayahnya akhirnya menular
padanya. Sejak semester akhir, Sri Darma tertarik pada
ilmu manajemen.
Pada awal 1994, dia mendaftar PNS di Kopertis
Wilayah VIII, dan diangkat sebagai pegawai negeri sipil
yang ditempatkan di Undiknas. Dari sanalah karir Sri
25
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Darma sebagai dosen dimulai. Tahun 1994 adalah tahun di
mana dia mulai menemukan alur kehidupannya. Ternyata,
angin kehidupan membawanya bukan pada solder dan
kabel, namun kepada ilmu manajemen,—yang dikenal
sebagai puncak segala ilmu.
Dari Listrik ke Manajemen
Ada iklan di harian Kompas yang dibaca Sri Darma
suatu pagi. Iklan itu dibesut Universitas Gajah Mada,—
salah satu dari sepuluh besar universitas negeri paling
bermutu di Indonesia. Iklan itu menawarkan program studi
magister manajemen. Sri Darma yang kala itu memang
ingin melanjutkan sekolah ke jenjang S-2 merasa
tertantang. Bagaikan sudah terlanjur basah,—dia telah
menjadi dosen tetap di sebuah kampus yang basisnya
ekonomi dan manajemen. Melihat tantangan itu, Sri
Darma memberanikan diri untuk mencoba mendaftar dan
ikut seleksi.
Tahun 1990-an, tidak banyak dosen di Undiknas yang
bisa tembus saringan masuk prodi magister manajemen
UGM. Sri Darma tidak begitu saja percaya desas-desus itu.
Benar juga. Akhirya, setelah belajar giat dan mengikuti tes
dengan baik, dia lulus tanpa terduga. Memang diakuinya
bahwa tidak mudah menembus dan lulus program
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Kerap dia berkata, “Pengetahuan dan pengalaman membuat
seseorang menjadi yang terbaik. Untuk mencari pengetahuan, ada tantangan. Untuk mencari pengalaman, ada
kegagalan. Semua mesti dilalui sebagai proses.

magister manajemen di UGM, sehingga banyak dosen
yang menyerah dengan ‘kepala berasap’ lalu memilih
prodi MM di universitas lain. Hal tak terduga ini juga
adalah perkembangan sekaligus tantangan yang luar biasa
bagi Undiknas. Sri Darma langsung menjadi buah bibir di
Undiknas,—menjadi deretan dosen yang mulai menunjukkan kecemerlangan. Kemampuannya untuk lolos
saringan MM di UGM dilirik Pak Gorda yang kala itu
menjabat sebagai rektor.
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“Saya termasuk orang yang mengambil S-2 dengan
jalur yang cukup berbeda,” Sri Darma mengenang. “Saya
lulusan teknik elektro yang berkutat dengan kabel dan
solder, namun tiba-tiba ketika S-2 saya harus mengambil
program yang mengharuskan saya banyak membaca.”
Baginya yang terbiasa berkecimpung dengan komponen
elektronik, itu hal yang tidak mudah. Mengganti aroma
lelehan timah di mata solder dengan aroma kertas
bookpaper di perpustakaan kampus bukanlah hal yang
bisa dibiasakan selama satu-dua hari.
Ketika mulai masa-masa kuliah S-2, minus kacamata
Sri Darma bertambah drastis. Pada awalnya dia tidak
memakai kacamata, namun tatkala S-2, minus matanya
langsung menanjak di angka -0,25, lalu setengah, dan
sampai lebih dari minus satu. Akhirnya, sejak kuliah S-2, Sri
Darma mau tidak mau harus mengenakan kacamata.
Saat kulaih S-2, Sri Darma mendapatkan tantangan
pertamanya. Basis otaknya adalah logika. Asupan yang
cocok buat kepalanya dari masa SMA adalah hitunghitungan. Dia menyukai fisika dan matematika. Namun
tatkala kuliah S-2 di manajemen, dia harus memutar otak.
Ilmu manajemen adalah ilmu yang mengharuskannya
banyak mencerna huruf dan kata, walaupun ilmu
manajemen memiliki dasar logika matematis yang kuat
juga. Karena itu, Sri Darma memilah mata kuliahnya
menjadi mata kuliah otak kiri dan otak kanan.
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“Saya sempat mendapatkan 5 besar UGM, karena
waktu itu saya menargetkan diri saya untuk mendapatkan
nilai A dalam mata kuliah yang mengandalkan hitunghitungan. Namun jika hapalan, saya menargetkan B+. Itu
mungkin sebuah ambisi yang bagi sebagian orang
keterlaluan,” papar profesor dengan nilai kredit guru besar
super tinggi itu. “Nyatanya, ambisi itu justru memicu saya
untuk tidak membuang-buang waktu. Benar saja, karena
terpacu untuk belajar dan menjadi yang terbaik, saya
mendapatkan lima besar mahasiswa S-2 terbaik di prodi
magister manajemen UGM kala itu.”
Pengalamannya kuliah S-2 di program magister manajemen UGM menjadikan Sri Darma sosok pribadi yang
baru. Dia menyadari bahwa membaca adalah suatu kebutuhan. Dengan membaca, seseorang memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih. Karena itu, Sri Darma
selalu menyempatkan diri membaca, membeli bertumpuktumpuk buku sembari menjenguk adiknya yang saat itu
kuliah di Malang, dan menghabiskan sisa waktunya untuk
menambah ilmu. Menurutnya, seorang dosen adalah
penjual ilmu pengetahuan sekaligus pencari ilmu pengetahuan. Seorang dosen juga adalah pengembang ilmu
pengetahuan. Karena itu, jika seorang dosen tidak gemar
membaca, dia tidak layak disebut dosen. Membaca adalah
modal utama bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
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—Prof. Sri Darma.
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Mantan bendahara forum guru besar Bali periode
2008-2016 itu juga menyatakan dengan tegas bahwa jika
ada dosen yang masih ogah-ogahan studi lanjut, sebaiknya jangan jadi dosen. Apa yang bisa ditunjukkan oleh
seorang dosen kepada mahasiswa apabila dia tidak memiliki pengetahuan yang lebih? Di zaman sekarang, hampir
semua pengetahuan bisa diakses lewat internet. Mahasiswa bisa mengakses segala jenis pengetahuan melalui
Google, seolah-olah mereka tidak lagi membutuhkan
dosen. Karena itu, dosen harus memiliki gabungan antara
pengetahuan dan pengalaman. Gabungan pengetahuan
dan pengalaman akan menjadikan seorang dosen memiliki
nilai tambah di mata mahasiswa. Keberanian untuk
menerima tantangan dan keluar dari zona nyaman adalah
hal yang paling ingin dilihat mahasiswa di zaman milenial.
Tentang bagaimana seorang dosen menjadi model
petualang sejati yang mencari esensi pengetahuan akan
menjadikannya dikenang oleh mahasiswa.
Tak hanya cukup lanjut kuliah hingga strata tinggi, Sri
Darma juga menganjurkan agar dosen-dosen memilih
perguruan tinggi yang berkualitas agar lebih percaya diri
di hadapan mahasiswa. Jika dosen-dosen percaya diri di
hadapan mahasiswa, Sri Darma yakin rezeki akan menglir
dengan sendirinya. “Jangan mencari kampus yang hanya
sekadar kampus,” sergahnya. “Saya tidak perlu menyebut
nama, namun saya kita semua paham. Bayangkan. Ketika
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nama Anda dibacakan dan semua mahasiswa tahu bahwa
Anda lulusan universitas di California, Kentucky atau
Melbourne,—ketimbang lulusan dari universitas yang
tidak memiliki reputasi.”
Mengambil makna dari kejadian-kejadian dalam hidupnya, Sri Darma menyatakan bahwa pengakuan terhadap
seseorang adalah akibat dari proses yang dialaminya.
Kalau proses yang dijalaninya bagus, digembleng dengan
bagus, maka dia akan berdiri di kakinya sendiri. Dia tidak
harus meminta tolong pada A, B atau C namun pada akhirnya menjadi ketergantungan, tidak percaya diri. Penerima Leadership Award tahun 2014 ini berkata bahwa
seseorang yang memiliki ilmu bisa berdiri di atas kakinya
sendiri. Dia bisa menciptakan kreativitas sendiri, menciptakan lapangan kerja sendiri, dan hidup atas usahanya sendiri. Demikian pula dosen. Dosen menempati strata tertinggi dalam dunia akademik. Dosen bekerja menggunakan kepalanya, menuangkan ide-ide untuk mencerdaskan
anak bangsa. Sehingga dia berhak dihargai secara layak.
Mungkin idealisme dosen sebagai kuli pengetahuan
terlalu tinggi bagi sebagian orang. Akan tetapi ini adalah
suatu fakta. Ilmu pengetahuan berkembang setiap hari,
dan universitas-universitas menjadi gudang segala jenis
penelitian yang berharga bagi kemanusiaan. Perguruan
tinggi beserta sivitas akademikanya sudah seharusnya
menjadi agen perubahan, peka terhadap perubahan. Di
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era destruktif masa kini, orang harus beradaptasi dengan
perubahan, dan secepatnya belajar dengan aturan-aturan
yang baru.
Follow the Southern Cross
Tahun 1995-1996, Sri Darma dipercaya menjadi asisten ahli di beberapa mata kuliah, terutama yang berkaitan
dengan manajemen. Tak hanya di fakultas ekonomi, dia
juga diberikan jam mengajar di fakultas teknik. Mata kuliah
yang diajarnya antara lain pengukuran listrik, matematika
II, analisa sistem tenaga, dan metodologi penelitian. Dari
banyak membaca dan mengingat basis ilmunya selama S1 adalah teknik elektro, Sri Darma tidak begitu kesulitan
mengajar di Fakultas Teknik. Demikian pula, karena ilmu
yang dipelajarinya selama S-2 adalah ilmu manajemen, dia
pun tidak kesulitan ketika mengajar di Fakultas Ekonomi.
Sejak diberikan kesempatan mengajar, potensi Sri Darma sebagai dosen mulai terlihat. Sepak terjangnya dalam
mengajar mahasiswa diamati oleh petinggi-petinggi Undiknas, dan sampai pula di telingan Prof. Gorda. Dengan
kedisiplinan yang diterapkannya kepada mahasiswa, Sri
Darma mengundang apresiasi. Walaupun ada pihak yang
tidak berkenan atas aturan-aturan kelas yang diberlakukannya, Sri Darma tetap kukuh pada aturan kedisiplinan
yang dibuatnya.
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Pengabdian Sri Darma sebagai asisten dosen selama
tahun 1995-1996 akhirnya mendapatkan buah. Suatu
ketika di pertengahan tahun 1996, Prof. Gorda bertanya
kepadanya, “Sri Darma, kapan sekolah lagi?” dan Sri Darma
menjawab, “Saya ingin kuliah di Kentucky University,
mencari DBA.” Namun, Pak Gorda memiliki pertimbangan
tatkala Sri Darma mengatakan itu. Kuliah di Amerika
Serikat lumayan berat dari berbagai aspek. Prof. Gorda
menyarankan agar dia mencari universitas lain. Pilihan Sri
Darma kala itu jatuh di dalam negeri, yaitu UGM,
Universitas Airlangga dan Universitas Pajajaran.
Akhirnya, Sri Darma ikut tes ini-itu, dan berakhir
memuaskan. Di luar dugaan, nilai TPA-nya cukup tinggi,
namun nilai TOEFL-nya masih 560 kala itu.
Tibalah saatnya ketika Sri Darma memilih promotor
yang akan membimbingnya selama studi S-3. Ketika
mencari promotor, dia banyak dibantu oleh Pak Kiskinda,
salah seorang dosen senior di Undiknas yang telah
berkiprah sejak AKABA berdiri. Promotor yang didapatkan
Sri Darma adalah adalah Prof. Hengky dari Surabaya dan
Prof. Ida Bagus Santika.
Tugas selanjutnya adalah mencari ko-promotor. Ketika
Sri Darma menemui Prof. Nehen di Fakultas Ekonomi
Universitas Udayana dan meminta beliau menjadi kopromotornya, beliau berkata, “Saya memiliki hubungan
baik dengan bapakmu. Saya tidak mau hubungan itu rusak
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karena masalah personal yang bisa jadi terpicu karena saya
menjadi pembimbingmu. Mengapa kamu tidak sekolah di
luar negeri saja?”
Karena

nasihat

itu, Sri Darma

akhirnya

harus

memutuskan kuliah di luar negeri. Pilihannya ada di
Australia, dan jatuh di Southern Cross University. Kisah
tentang bagaimana Sri Darma menjalani masa kuliah S-3
di negeri kangguru itu diulas panjang dalam buku biografi
sebelumnya, termasuk tentang bagaimana dia bekerja
memungut kacang di akhir minggu untuk mencukupi
kebutuhan makannya sebulan. Hal itu lumrah bagi
mahasiswa internasional, dan hingga kini pun Australia
sangat terbuka bagi tenaga kerja paruh waktu, utamanya
mahasiswa internasional yang sedang menempuh studi.
Beberapa mahasiswa bekerja di perkebunan pada akhir
minggu, mengantar koran, menjadi kasir di minimarket,
dan menjadi pelayan restoran paruh waktu. Banyak
mahasiswa internasional yang bahkan bisa menabung
banyak berkat kerja paruh waktu. Kuncinya adalah
berhemat. Walaupun mendapatkan beasiswa, dalam
kenyataannya

uang

beasiswa

tidak

cukup

untuk

memenuhi kebutuhan sehari-hari yang harganya fluktuatif.
Jalan satu-satunya adalah bekerja paruh waktu, dan itu
adalah hal yang wajar.
Ada pepatah Inggris yang berbunyi, follow the
Southern Cross,—ikuti salib selatan. Salib Selatan adalah
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rasi bintang ang tepat ada di titik langit (hemisfer) bagian
selatan. Pada musim dingin, bintang ini tampak terang di
langit Asutralia malam. Pepatah ini terkenal pada abad
pertengahan saat Inggris mengirim lusinan armadanya
mencari tanah yang baru. Tatkala James Cook berlabuh di
Australia,

Inggris

mulai

mendirikan

koloninya

dan

mengubah Australia barat daya menjadi pusat peradaban
barat di tengah-tengah negeri Aborigin tradisional. Pelaut
Inggris yang berlayar ke selatan menggunakan kalimat
follow the Southern Cross sebagai patokan untuk mencapai
daratan Australia.

Sejak kuliah S-2, Sri Darma memakai kacamata. Ini adalah fotonya bersama
beberapa sobat karibnya semasa kuliah di Southern Cross University, Australia.
Budaya membaca yang tinggi menyebabkannya mesti aktif beradaptasi.
Pengalaman yang luar biasa.
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Bersama Prof. Goffrey Meredith, pembimbing akademik Sri Darma tatkala
menempuh DBA. Saat itu usianya baru awal kepala tiga.

Satu lagi pembimbing Sri Darma adalah Prof. Bruce Wai Ning Lo, sang profesor
berkacamata bundar. Salah satu yang unik dari perguruan tinggi Australia itu
adalah bentuk toganya,—elegan, minimalis dan akademik—ciri negara maju
yang lebih mengutamakan isi kepala daripada gaya.
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Momen mana lagi yang ditunggu-tunggu seorang akademisi sejati selain
ketika dia resmi menamatkan pendidikan? Bagi Sri Darma, kelulusannya di
Southern Cross University adalah sebuah babak baru. Dia baru saja memasuki
pintu gerbang kiprah yang sesungguhnya.
BAWAH: Sri Darma muda di tepian Sungai Yarra, Melbourne. Setelah dia
menjadi rektor, kerja sama dengan almamaternya di negeri kangguru terjalin
bahkan lebih erat.
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Pembantu Rektor Kepala Tiga
Tahun 1998, Sri Darma menyelesaikan program
doktoralnya di Southern Cross University. Tepat pada 25
September 1998, dia merampungkan disertasinya yang
mengulas strategic management. Segera dia kembali ke
Bali sembari menunggu pengumuman nilai disertasinya.
Kelulusan sudah di tangan. Dengan penuh hormat dia
menyetor surat resmi dari Southern Cross University yang
menerangkan bahwa masa studinya telah berakhir. Surat
itu diserahkannya kepada Prof. Gorda yang kala itu
menjabat sebagai rektor. Prof. Gorda memberinya selamat
dengan rasa bangga. Tak hanya itu,profesor kedua di
Kopertis Wilayah VIII itu juga memberinya kado istimewa.
Sebagai seorang lulusan luar negeri, Sri Darma tentu
memiliki pengalaman dan wawasan yang jauh lebih luas
daripada yang bersekolah di dalam negeri. Karena itu, Prof.
Gorda memutuskan untuk mengangkatnya menjadi
pembantu rektor IV. Pada masa itu, belum ada perguruan
tinggi di Bali yang memiliki pembantu rektor IV. Karena itu,
Sri Darma mendulang rekor menjadi pembantu rektor IV
pertama di Bali pada 18 Januari 1999.
Pekerjaan seorang pembantu rektor IV mencakup
bidang kerja sama dalam negeri maupun internasional. Tak
cukup sampai sana, Sri Darma juga mengurusi marketing
Undiknas,—tentang bagaimana memperkenalkan Undiknas ke sekolah-sekolah menengah agar mereka tertarik
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melanjutkan studi di Undiknas. Praktis selama tahun 19992002, Sri Darma banyak berkecimpung di luar kampus. Dia
menjadi layaknya sales yang menjajakan nama Undiknas
ke sekolah-sekolah. Karena itu, dia tidak terlalu banyak
merasakan nuansa akademik kampus sebagaimana tatkala
dia kuliah dulu. Dia banyak berkutat dengan strategi
marketing dan kerja sama.

Suasana sosialisasi Undiknas di sala satu sekolah menengah atas di Kota
Denpasar. Mengepalai tim marketing Undiknas adalah tugas pertama Sri
Darma yang dipercayakan oleh Prof. Gorda. Tugas itu langsung diembannya
setelah lulus S-3. Dia datang ke sekolah-sekolah menengah dan
memperkenalkan nama Undiknas. Dari pengalaman itu dia belajar bahwa
produk yang bagus mesti dipasarkan dengan cara yang bagus dan oleh orangorang yang menarik dilihat. Strategi itu diterapkannya hingga kini.
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Bagaikan Hercules yang menuntaskan dua belas tugas
dari ayahnya, Zeus, Sri Darma diberikan pula tiga tugas
oleh Prof. Gorda agar dapat lolos “ujian” dari sang rektor
legendaris itu. Tugas pertama telah dilakukannya, yakni
mensosialisasikan Undiknas ke sekolah-sekolah dan membuat strategi marketing agar Undiknas mendapatkan lebih
banyak mahasiswa. Tugas kedua yang dibebankan kepadanya adalah menyelenggarakan seminar internasional.
Apabila sebuah kampus dapat menyelenggarakan seminar
internasional, reputasi kampus itu menjadi tinggi baik dari
sisi akreditasi maupun dari pandangan masyarakat umum.
Sri Darma mengundang mantan dosennya di Southern
Cross University dan satu lagi dari ILO (International Labor
Organization) di bawah PBB. Seminar inernasional itu
berjalan lancar dan sukses pada 22-23 Maret 1999.
Tugas ketiga yang dibebankan kepada Sri Darma
adalah membuka kelas internasional. Harapan Prof. Gorda
adalah, dibukanya kelas internasional bagaikan membuka
pintu Undiknas ke luar negeri. Dengan terbukanya akses
ke luar negeri, kesempatan Undiknas untuk meningkatkan
mutu dosen dan lulusan akan semakin besar. Harapan itu
disampaikan Prof. Gorda kepada Sri Darma pada tahun
1999. Sri Darma, yang juga aktif berkarya di beberapa
bisnis kecil-menengah seperti Primagama English dan
Circle-K ini berusaha untuk mewujudkan impian itu.
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Sri Darma pun merancang cikal bakal kelas internasional itu pada pertengahan 1999, namun karena ketidaksiapan sumber daya dan sarana-prasarana kala itu, kelas
internasional bertahan bagaikan embrio dalam tabung
percobaan selama enam belas tahun. Padahal, tahun 1999
embrio kelas internasional Undiknas saat itu sudah ada
dengan sembilan mahasiswa. “Akhirnya kami gagal waktu
itu karena keterbatasan sarana dan prasarana,” ungkap
mantan sekretaris forum rektor Indonesia-Bali periode
2012-2016 itu. “Selain itu, dosen dan kurikulum belum
siap. Akhirnya embrio itu terkubur cukup lama sampai
akhirnya saya jalankan lagi di bawah arahan Basmantra
tahun 2015.” Mulai sejak itulah kelas internasional berjalan.
Bisa dibayangkan. Dari tahun 1999 sampai 2015, baru
terbentuk sebuah kelas internasional yang real. Jadi, ada
16 tahun untuk membangun kelas internasional agar bisa
berjalan. Kini, rektor dan dosen Undiknas bisa menjenguk
mahasiswa KKN di Perth, bagaikan menjenguk KKN yang
biasanya diselenggarakan di desa-desa.
Pada saat Sri Darma membangun embrio kelas
internasional itu, usianya baru 30 tahun. Dia baru saja
menjadi doktor muda. Dari tiga tugas yang dibebankan
kepadanya, Sri Darma saat itu belum mampu mewujudkan
impian Prof. Gorda untuk membuka kelas internasional.
Setelah Prof. Gorda berpulang pada 2007, Sri Darma
senantiasa mengingat tugas ketiga itu.
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Kemudian pada 2 Mei 2002, Undiknas mengalami
perubahan struktur. Ada perombakan personil di beberapa
pos, termasuk pembantu rektor. Jabatan pembantu rektor
diubah namanya menjadi deputi rektor. Sri Darma yang
saat itu menjabat pembantu rektor IV dialihkan menjadi
deputi rektor I yang menangani bidang akademik. Ternyata, di bidang itu Sri Darma memiliki talenta. Tatkala dia
dilantik menjadi deputi rektor I, dia baru benar-benar
merasakan nuansa akademik kampus. Perlahan-lahan,
pandangannya mulai terbuka pada situasi akademik yang
notabene adalah pembuluh utama dari jalannya sebuah
lembaga pendidikan.
Tatkala dia menjabat deputi rektor I, di sana Sri Darma
mulai melihat Undiknas dari sisi akademik. Terungkaplah
sudah. Banyak hal yang mesti diperbaiki agar sisi akademik
Undiknas tidak tertinggal dan semakin berkualitas. Sejak
dia memangku jabatan deputi rektor I, Sri Darma mulai
membenahi sistem akademik Undiknas. Tak jarang,
kebijakannya

menuai pro

dan

kontra.

Salah

satu

kebijakannya yang dirasa berat adalah mewajibkan
mahasiswa untuk mengikuti tes TOEFL. Mahasiswa yang
nilai TOEFL-nya lebih dari 450 bisa menamatkan kuliah
dalam waktu 3,2 tahun saja. Walaupun terasa berat pada
awalnya,

kebijakan

ini

sebenarnya

bertujuan

agar

mahasiswa juga mau belajar bahasa Inggris sebagai bekal
kompetensi komunikasi di era persaingan global.
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Jadi rektor di usia 36 tahun
Mungkin momen paling puncak yang dirasakan Sri
Darma adalah tatkala dia terpilih menjadi rektor periode
2005-2009. Pada tahun 2001, setahun setelah dia
menjabat sebagai pembantu rektor IV, Prof. Gorda
bertanya kepadanya tentang kesiapannya menjadi bakal
calon rektor dalam pemilihan tahun itu. Sri Darma kala itu
menjawab bahwa dia belum siap. Banyak faktor yang
menjadi pertimbangannya. Pertama, dia belum memiliki
pengalaman. Dia hanya memiliki pengalaman sebagai
pembantu rektor IV yang lebih banyak mengurus kerja
sama dan marketing. Sedangkan, kehidupan kampus tentu
tidak hanya sebatas itu. Kehidupan kampus yang utama
adalah atmosfer akademiknya, karena kampus menjadi
hidup karena kultur akademik yang mapan.
Jadi, praktis kala itu Sri Darma menyatakan bahwa dia
belum siap menjadi rektor. Walaupun dia saat itu sudah
doktor, memiliki pengalaman studi ke Australia, dan
membidangi IT yang menjadi core jewel peradaban
milenial. Prof. Gorda melihat potensi besar itu dalam
dirinya. Keinginan Prof. Gorda pastinya agar Undiknas
selalu selangkah, atau bahkan puluhan langkah lebih maju
dibandingkan dengan perguruan tinggi lainnya. Beliau,
sebagai pucuk pimpinan Undiknas kala itu pasti telah
memikirkan bahwa Undiknas perlu menggandeng inovasi
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dalam pendidikan, yang belum terpikirkan oleh orang lain.
Karena itu, Prof. Gorda senantiasa memikirkan kader-kader
visioner untuk mengembangkan Undiknas.
Pada saat pemilihan rektor 2001, Pak Ngurah
Suryanatha bersaing dengan Pak Rai Mahaputra dan Pak
Daduarsa. Pemilihan rektor tahun 2001 adalah pemilihan
rektor pertama yang dilakukan di Undiknas yang
melibatkan aspirasi mahasiswa, termasuk penyampaian
visi misi di hadapan sivitas akademika. Ini menjadi titik
tolak transparansi kepemimpinan di Undiknas hingga
tahun-tahun berikutnya.
Hasil pemilihan rektor tahun 2001 pun diumumkan.
Senat memilih Pak Ngurah Suryanatha sebagai rektor
Undiknas periode 2001-2005. Kisah tentang betapa
alotnya persaingan visi misi antarcalon rektor ini dicatat
dalam buku 40 tahun Undiknas, Move to Global and Digital.
Tatkala kepemimpinan Pak Ngurah Suryanatha, Sri
Darma masih didaulat sebagai pembantu rektor IV. Saat
itu, tambahan tugas baginya selain kerja sama luar negeri
adalah marketing. “Saya adalah marketing and sales
pertama yang ada di Undiknas,” kelakar Sri Darma,
mengingat bahwa tidak ada yang namanya pembantu
rektor IV di perguruan tinggi mana pun di Bali kala itu. Jadi,
tugas Sri Darma adalah memimpin pergerakan marketing
ke SMA/SMK untuk mempromosikan Undiknas di sana.
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“Saya bersama tim marketing kala itu datang ke
SMA/SMK untuk sosialisasi dan promosi Undiknas,” tutur
Sri Darma. “Namun tetap saja usaha keras itu tidak bisa
mendatangkan banyak mahasiswa baru karena akreditasi
kita masih C.”
Sebuah kenyataan yang getir bagi seluruh warga
pendidikan Undiknas. Selama era 90-an, Undiknas
bagaikan Majapahit,—menguasai dunia pendidikan tinggi
di Bali dan Nusa Tenggara bagaikan sebuah imperium
besar yang termashyur. Sebagaimana layaknya sebuah
komunitas yang besar, terkadang ia sedikit terlena. Selama
bertahun-tahun Undiknas bagaikan terbuai dengan status
“disamakan”, yang telah diraih dengan perjuangan yang
tidak main-main. Mulai akhir tahun 90-an, saat teknologi
semakin maju, prosesor dengan kapasitas olah data yang
semakin

cepat

ditemukan,

satelit

semakin

banyak

diluncurkan, layar sentuh mulai jadi gandrungan, maka
dunia semakin cepat berputar.
Setelah reformasi, banyak perubahan dalam dunia
pendidikan tinggi di Indonesia. Penjaminan mutu pendidikan semakin ditingkatkan. Ini memicu perguruan tinggi
di Indonesia harus kembali melihat mutunya dan memperbaiki kualitasnya. Status “disamakan” ternyata bisa
menjadi buah yang memabukkan. Ternyata, tatkala akreditasi dilakukan, mutu Undiknas mendapatkan peringkat B,
lalu turun ke C pada kuartal akhir era 1990-an. Walaupun
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statusnya disamakan, mutu Undiknas ternyata pada waktu
itu tersalip.
Tahun 2002, Sri Darma dipercaya oleh rektor untuk
menjadi deputi rektor I. Saat itu namanya bukan lagi
pembantu rektor, namun deputi rektor. Sebagai deputi
rektor I, Sri Darma menjabat dari tahun 2002 hingga
Februari 2005. Banyak hal yang dilakukannya ketika
menjadi deputi rektor 1, dan dia dikenal sebagai deputi
rektor yang suka berdebat.

Dua kali Prof. Gorda menanyai Sri Darma tentang kesiapannya menjadi bakal
calon rektor. Pertama, Sri Darma menyatakan belum siap. Dia butuh pengalaman. Di tahun 2004-2005, dia mendapat tawaran lagi, plus didukung oleh
dua fakultas tempatnya mengabdi. Dia menjadi kandidat potensial karena
ketegasan dan invovasinya selama menjadi deputi rektor I. Itu memang bukan
hal yang dia buat-buat. Semua atas dasar kecintaannya pada Undiknas,—
bagaimana agar universitas itu tetap jadi unggul dan mutakhir.
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Salah satu kebijakan Sri Darma yang menuai kontroversi adalah tatkala dia menentukan spesifikasi rentang
nilai dari A, B, C, D, E menjadi A, A+, B, B+ dan seterusnya.
Banyak yang menentang apa yang dia lakukan, namun dia
tetap menerapkan kebijakan itu karena rentang nilai yang
spesifik seperti itu mampu memetakan sebaran kemampuan mahasiswa secara lebih rinci dan detail.
Walaupun Sri Darma banyak melakukan perubahan
dan terkesan mengungguli dosen-dosen yang senior, itulah caranya memperbaiki Undiknas. Dosen-dosen enior
pada waktu itu kadang mengatainya pembant rektor bau
kencur karena dia masih muda, namun itulah yang ingin
digebraknya untuk kemajuan Undiknas.
Tatkala Sri Darma menjadi deputi rektor IV, dia tidak
merasakan kehidupan kampus secara maksimal. Yang dia
rasakan hanya bolak-balik ke SMA dan SMK, melakukan
sosialisasi, promosi dan sebagainya. Jadi praktis dia tidak
terlibat banyak dalam aktivitas intern kampus. Kemudian,
tatkala Sri Darma menjadi deputi rektor I, bidang pekerjaannya benar-benar berbeda. Dia dulunya belum pernah
terlibat dalam penyusunan kurikulum, silabus dan sebagainya. Sejak dia berkecimpung dalam hal akademik,
barulah dia belajar mengenai kehidupan kampus dengan
atmosfer akademiknya.
Kemudian pada tahun 2004, ketika acara pertemuan
pendiri di Hotel Citarum, Prof. Gorda menanyai Sri Darma
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mengenai kesiapannya menjadi calon rektor tahun 2005.
“Kemudian saya menjawab bahwa saya siap,” ujar Sri
Darma. Kemudian pada pemilihan rektor tanggal 18 Januari 2005, dari lima calon rektor, hanya tersisa dua calon
yang maju ke tahap akhir, yakni Sri Darma dan Ngurah
Suryanatha. Dari 17 anggota senat, 14 memberikan suara
untuk Sri Darma.
Dengan perolehan suara yang signifikan itu, jadilah Sri
Darma sebagai rektor Undiknas periode 2005-2009.
Momen itu mengantarnya juga menjadi rektor termuda di
Indonesia. Mulai saat itu, Undiknas pun mulai bersinar lagi.
Cahayanya yang sempat meredup mulai menunjukkan
geliat lagi. Prestasi Sri Darma menunjukkan kepada mata
Bali bahwa Undiknas masih ada dan siap bangkit kembali
dalam era yang baru.
Profesor di Usia 37 Tahun
Setahun setelah dilantik menjadi rektor, Sri Darma
mengajukan diri sebagai profesor. Memang rasa jengahnya tak bisa dibendung. Sekali tercebur, basahlah sekalian.
Demikian prinsip hidupnya. Sekali dia memutuskan untuk
menjadi dosen, maka karier itu mesti dikejarnya hingga
ujung dunia. Dia punya prinsip bahwa seorang dosen adalah mereka yang jualan ilmu pengetahuan, sehingga dosen
mesti terus belajar dan belajar. Gelar tertinggi seorang
dosen adalah guru besar, profesor. Sri Darma bertekad
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bahwa gelar itu harus dia dapatkan demi mengabdi sebagai akademisi di dunia pendidikan tinggi.
“Kalau ingin menjadi dosen, maka cita-citanya haruslah sampai yang paling tinggi. Dia mesti bercita-cita menjadi guru besar,” ujar Sri Darma. Memang tidak mudah
untuk mencapai gelar tersebut, tetapi Sri Darma selalu
mengingat bahwa gelar profesor akan selalu melekat dalam nama seseorang. Sama seperti gelar dokter. Gelar itu
akan selalu melekat dan membuktikan bahwa dia seorang
spesialis akademisi yang memiliki tugas dan kewajiban
mencerdaskan anak bangsa dalam bidang yang dia tekuni.

Memberi ucapan selamat dan motivasi pada seorang wisudawati yang duduk
di kursi roda. Sebagai orang yang berproses terlebih dahulu, sudah menjadi
kewajiban untuk memberi semangat dan berbagi ilmu pada yang lebih muda.
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Lalu mulailah perjuangan Sri Darma untuk mengajukan diri menjadi profesor. Syarat-syaratnya tidak mudah.
Selain menunjukkan bukti publikasi ilmiah di jurnal internasional berakreditasi, ada juga syarat-syarat akademik
lain yang mesti dipenuhi. Sri Darma ingin mempersiapkan
ini jauhari sebelumnya, mulai tahun 2003-2004, beberapa
tahun setelah dia menjadi doktor.
Tatkala dia mengurutkan syarat-syarat pengajuan profesor, ternyata ada satu syarat yang tidak bisa dipenuhinya.
Syarat itu hampir mustahil dia penuhi. Dosen yang ingin
mengajukan diri sebagai guru besar harus memiliki jenjang
pendidikan yang linear sesuai dengan bidangnya. Di sanalah Sri Darma merasa kecewa. Walaupun dia serang tamatan S-2 manajemen dan S-3 Business Administration
yang linear, dia adalah sorng lulusan S-1 teknik elektro. Di
sana Sri Darma merasa agak kecewa. Satu-satunya jalan
ketika itu adalah dia mau tidak mau harus kuliah lagi.
Tahun 2003 tepatnya, masa membosankan itu terjadi
pada Sri Darma. Dia mendaftar di program studi S-1 akuntansi Universitas Udayana. Sebenarnya, dia ingin mendaftar di manajemen, tetapi aneh saja. Bagaimana mungkin
seorang doktor business administration dan S-2 manajemen tiba-tiba mengambil kuliah S-1 manajemen. Jadi, Sri
Darma ingin bidang ilmu lain namun masih linear. Dia
akhirnya memilih prodi S-1 akuntansi.
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Duduk di deretan anak-anak remaja berusia 17-18
tahun yang masih digandrungi pembicaraan ala anak-anak
muda membuat Sri Darma kadang bosan. Hari-hari perkuliahan itu dilaluinya dengan penuh rasa jenuh. Bayangkanlah seorang doktor lulusan Australia, duduk di antara
anak remaja, diajar dosen yang baru bergelar master di
perguruan tinggi dalam negeri. Bukan bermaksud menyombongkan diri, namun Sri Darma hanya merasa bahwa
hal itu terlalu artifisial hanya gara-gara persyaratan sebagai guru besar. Dosen-dosen Fakultas Ekonomi Unud
pun kerap bertanya dengan wajah aneh: “Pak Sri Darma,
apa yang Anda lakukan di sini?” tatkala mereka tahu bahwa
Sri Darma ternyata ikut kuliah S-1 lagi.
Kuliah akuntansi itu pun berjalan hingga 2004, dan Sri
Darma hanya menganggapnya sebagai nostalgia. Akhirnya, terbitlah peraturan pemerintah bahwa seorang calon
guru besar tidak harus memiliki pendidikan linear di semua
jenjang. Yang diwajibkan linear minimal dua jenjang, boleh
di S-2 atau S-3. Itu adalah angin segar di telinga Sri Darma.
Dia tidak perlu lagi mengikuti kuliah S-1. Akhirnya pada
2004, dia berhenti kuliah S-1 dan melanjutkan cita-citanya
menjadi seorang guru besar. Agaknya, jika MURI menilik
kisah ini, Sri Darma mungkin juga mendapatkan rekor
“doktor termuda yang menjadi mahasiswa S-1 tertua”.
Pada saat Sri Darma ingin mengajukan diri sebagai
guru besar, senat merasa ragu-ragu karena dia masih
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muda. Banyak kalangan saat itu bertanya mengenai
kebenaran desas-desus ini, termasuk para pejabat Kopertis
Wilayah VIII dan guru besar di seantero Bali. Syukurlah,
Prof. Yudha Triguna memberikan juga penilaian terhadap
angka kredit Sri Darma. Hasilnya mencengangkan. Sri
Darma tembus untuk mendapatkan gelar profesor dengan
angka 1.382 poin kredit. Itu jauh melebihi angka minimal
di 1.050. Kredit poin sebanyak itu bagaikan bahan bakar
kelas satu yang langsung mendorong roket kariernya
menuju golongan IV/E di usia 37 tahun. “Empat E dan
mentok. Saya tidak bisa naik lagi,” pungkas Sri Darma.
“Seperti roket yang mencapai batas atmosfer dan tinggal
diam di sana sampai misinya berakhir.”
Ingin Jadi Pebisnis
Tahun 2006-2009 menjadi titik puncak pencapaian
karier Sri Darma. Golongannya sudah naik sampai strata
akhir bagi seorang PNS. Belum lagi profesor, sekaligus
rektor. Singkatnya, semua sudah berhasil dia capai.
Tahun 2009, dia terpilih kembali menjadi rektor.
Pengalaman menjadi rektor di periode pertama membuatnya belajar banyak hal, termasuk utamanya tentang
bagaimana menilai akreditasi program studi. Tatkala akreditasi Undiknas dan prodi-prodinya masih C, dosen-dosen
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belum mengetahui bagaimana cara menyusun kelengkapan akreditasi dengan baik. Dari sanalah rasa jengahnya muncul lagi untuk terus belajar dan mencari informasi.

Tahun 2017, Undiknas menjadi perguruan tinggi dengan akreditasi prodi A
terbanyak di Bali. Akreditasi pun dipercepat. Undiknas sedang memperjuangkan APT dengan nilai A bagi PTS pertama di Bali. Ini akan menjadi
tonggak ejarah baru buat Undiknas di era milenial.
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Perlu waktu enam tahun bagi Undiknas untuk mengubah akreditasi dari C yang lusuh menjadi huruf A mentereng yang berkibar di depan kampus Jl. Bedugul kini.
Perjuangan itu dimulai tahun 2007 hingga 2013. Setelah
menuai sukses, dengan akreditasi A untuk semua prodi,
barulah Sri Darma mulai dilirik. Barulah dia dipercaya betul
sebagai pribadi yang serius. Barulah label rektor bau kencur itu lenyap perlahan-lahan. Pihak-pihak yang dulunya
pergi menjauh kini mulai menjalin hubungan kembali.
Namun Sri Darma berkali-kali menyatakan bahwa dia tidak
pernah merasa dendam ataupun iri kepada orang lain. Dia
selalu welcome dan justru berharap penuh bahwa setiap
orang yang berada di bawah payung Undiknas hendaknya
bersatu untuk membangun dan mempertahankan citra
baik Undiknas demi tujuan bersama.
Tahun 2011, Sri Darma dipercaya menjadi komisaris
AJB Bumiputera, dan hampir di tahun yang sama, dia dipercaya sebagai perwakilan anggota dan duduk di antara
para pejabat tinggi di perusahaan asuransi besar itu. Tahun
2014, karena kariernya sebagai pebisnis mulai meningkat,
terbesit keinginannya untuk tinggal di Jakarta dan menerima tawaran menjadi dirut salah satu BUMN besar.
“penghasilan saya (di Jakarta, red.) jauh lebih besar daripada gaji menjadi rektor,” bebernya. “Jadi sempat terbesit
cita-cita saya untuk menjadi seorang dirut BUMN terkemuka di ibu kota.”
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