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Sambutan Professor Doktor Sri Darma
Buku ini hadir di tengah-tengah kita, hanya sebagai
suatu bentuk tanggung jawab, bahwa saya harus mencatatkan
pengalaman hidup saya. Andaikan saya seorang individu biasa,
tentu saya tidak akan tertarik dengan buku seperti ini, sebab
pengalaman hidup saya masih sangat sedikit ketimbang seniorsenior saya. Lagi pula buku semacam ini, mengharuskan saya
buka-bukaan, menceritakan apa yang semestinya hanya perlu
diketahui oleh saya dan keluarga saya sendiri.
Tapi saya adalah seorang individu yang terikat,
diikat oleh status saya sebagai seorang rektor. Keterikatan
itulah yang menjadikan buku ini berada di tangan kita sekalian.
Memang tidak ada aturan di negeri ini yang menentukan
seorang rektor harus menulis perjalanan hidupnya. Tapi saya
punya pandangan lain tentang soal ini. Apalagi penulisnya
mengatakan, buku ini bukan semata-mata bercerita tentang
saya, melainkan juga kisah sejarah berdirinya Undiknas. Di
dalamnya ada proses, yang kalau dibaca dengan seksama
mengandung semangat menyala dari para pendiri Undiknas.
Proses dan semangat inilah yang perlu ditularkan kepada
CIVITAS AKADEMIKA Undiknas University. Itu akan memotivasi
mereka untuk berpikir, berkata, dan berbuat demi dan untuk
kemajuan lembaga.
Atas dasar itulah saya tertarik, menyatakan
persetujuan ketika proposal Nyoman Wijaya hadir di tangan
saya. Saya semula mengenal Nyoman Wijaya melalui tulisantulisan di sebuah surat kabar lokal, ketika saya kuliah di
Australia. Saya tertarik dengan tulisan-tulisannya yang kritis
dan senantiasa memberikan alternatif pemecahan atas masalah
yang sedang dibicarakannya. Suatu saat nanti setelah balik ke
Bali, saya berharap bisa bertemu dengannya. Harapan saya
terwujud, suatu hari ketika sejumlah kelompok LSM datang
ke Gedung DPRD guna berdiskusi tentang RTRW, saya bertemu
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langsung dengannya. Saya ingat apa yang dia katakan waktu
itu. “Haa, ini Pak PR I Undiknas kok ikut-ikutan demo.” Ya,
saya hanya tertawa. Professor Doktor Dasi Astawa yang waktu
itu jadi orang LSM mengajak saya turun ke lapangan. Saya pun
mau.
Nah, buku ini juga bagian dari perjuangan itu,
bahwa suatu gagasan tidak boleh didiamkan begitu saja.
Bedanya, kalau ketika aktif di LSM saya ikut menyuarakan
gagasan-gagasan itu langsung ke gedung DPRD, kini saya
melakukannya melalui buku. Saya merasa gagasan-gagasan
saya mengenai pengembangan sebuah universitas swasta
sampai ada yang prodinya memperoleh nilai akreditasi A,
saya rasa tidak didiamkan begitu saja di kampus. Gagasangagasan itu harus dilemparkan ke masyarakat luas, supaya
menjadi milik bersama, sehingga bersama-sama para rektor
lainnya, baik di universitas negeri maupun swasta, kita bisa
ikut membangun bangsa ini dengan cara mengelola dan
mengadakan sistem pendidikan yang menjadikan anak didik
menjadi lebih bermartabat. Hanya dengan cara ini kita tidak
tersisihkan saat munculnya para pesaing dari luar negeri pada
akhir tahun 2015.
Demikian kata sambutan saya, semoga buku ini
ada manfaatnya bagi kita sekalian.
Denpasar, 20 Januari 2016
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Kata Pengantar Penulis
Biografi adalah pintu masuk untuk mengenal
sejarah yang lebih luas. Itulah pesan yang ingin disampaikan
dalam buku ini. Melalui buku ini kita bisa melihat bagaimana
sebuah sejarah keluarga diceritakan secara biografis. Bermula
dari sebuah keluarga di Desa Gunaksa, Klungkung yang pergi
meninggalkan kampung halaman menuju Desa Bajera atas
nama keselamatan.
Dia tak mau lagi kehilangan anaknya, seperti
kejadian-kejadian sebelumnya. Semua anaknya meninggalkan
dunia ini tanpa alasan yang jelas. Orang-orang mengatakan
mereka adalah korban praktek ilmu ugig yang dikenal dengan
istilah pangeleakan. Jika anak laki-laki yang satu ini sampai
mati sia-sia, maka tidak akan ada lagi generasi penerus dalam
keluarganya. Anak yang terselamatkan itu adalah I Ketut
Sambereg.
I Ketut Sambereg hidup dalam kemiskinan.
Sekalipun demikian, dia mampu menaklukkan satu demi satu
tantangan yang terbentang di depan matanya. Hingga suatu
saat dia tercatat dalam sejarah, bersama dengan seorang
temannya, I Gusti Ngurah Gorda sebagai pendiri Undiknas,
yang sekarang dikenal dengan nama Undiknas University.
Kini, Undiknas University berada di bawah
kepemimpinan Rektor Professor Sri Darma D.B.A, yang tiada
lain adalah anak nomor dua dari I Ketut Sambereg. Buku ini
tidak hanya menceritakan proses bagaimana Professor Sri
Darma terpilih sebagai rektor, tetapi juga riwayat hidupnya.
Dimulai dari bagaimana sang ayah membentuk karakter
Professor Sri Darma mulai dari masa kanak-kanak, masa sekolah
dasar, SMP, SMA, dan bagaimana akhirnya Professor Sri Darma
mematangkan karakter yang sudah terbentuk itu di perguruan
tinggi, di Bali, Yogyakarta, dan Australia.
Tanpa latar belakang pendidikan yang benar dan
tepat, Professor Sri Darma tidak akan mampu menjalankan
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tugas sebagai rektor di tengah era yang semakin global dan
dipenuhi oleh peralatan digital. Latar belakang keilmuan
elektro di tingkat S1 menjadikan Professor Sri Darma tidak
gaptek. Kuliah di S2 Magister Manajemen UGM menjadikannya
memiliki basic keilmuan yang kuat sehingga bisa menyesuaikan
diri ketika menempuh pendidikan doktor di bidang bisnis
manajemen di Australia.
Manajemen yang diterapkannya dalam memimpin
Undiknas University adalah gabungan pengalaman yang
diperolehnya dari perguruan tinggi terutama saat kuliah di
UGM dan Australia. Pada masa kepemimpinannya, Undiknas
pun dikenal sebagai universitas yang mampu memasukkan IT
dalam perkuliahan. Dengan mengusung motto Move to Global
and Digital, maka kegiatan belajar mengajar di kampus ini
berlangsung secara digital.
Kini, di tahun 2014 Professor Sri Darma mampu
mengantarkan Prodi S-1 Manajemen dan Magister Manajemen
Undiknas University meraih akreditasi A. Lebih dari itu,
di bawah kepemimpinan Professor Sri Darma, Undiknas
University menjadi satu-satunya PTS di Kopertis VIII yang telah
terakreditasi institusi-akreditasi AIPT dengan nilai 342 atau
nilai B. Undiknas University hanya perlu 19 poin untuk dapat
meraih akreditasi institusi nilai A di tahun 2019, sebagai syarat
untuk bisa mengeluarkan ijazah secara sah.
Demikianlah, buku ini hadir di tengah-tengah
langkanya generasi muda yang bersemangat menata masa
kininya untuk meraih masa depan yang lebih cermerlang.
Professor Sri Darma telah menanamkan nilai-nilai inspiratif dan
edukatif bagi masa kini dengan cara mengabdikan dirinya pada
dunia pendidikan.
Itulah intisari yang bisa saya sajikan, untuk lebih
jelasnya silakan membaca secara keseluruhan, supaya alur
ceritanya tergambar jelas. Boleh dikatakan cerita yang tersaji
dalam buku ini sepenuhnya seperti apa yang diceritakan oleh
Professor Sri Darma, di sana sini memang terlihat ada analisis,
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namun kurang bermakna. Inilah yang dalam ilmu sejarah
disebut sebagai sebuah biografi potret, yang hanya mampu
menjelaskan sang tokoh dari dalam dirinya sendiri. Sekalipun
demikian, Professor Sri Darma menjamin bahwa kisah cerita
yang disampaikan kepada penulis, memang benar berdasarkan
pengalamannya sendiri.
Nah, dengan dapat diselesaikan buku ini, tentunya
saya harus berterima kasih kepada asisten saya Anak Agung Ayu
Pradnya Dewi, yang begitu cermat membantu mentranskrip
hasil wawancara saya dengan Professor Sri Darma dan sekaligus
sebagai editor sehingga buku ini sekarang berada di tangan kita
bersama. Tentu terimakasih pula kepada staf lainnya, I Gusti
Agung Mas Sri Dewi dan Ida Ayu Gde Megasuari Indria yang telah
bersama-sama bekerja sesuai tugas masing-masing, sehingga
semuanya berjalan lancar di TSP. Terimakasih pula kepada
simpatisan TSP yang telah ikut terlibat dalam tahap pracetak.
Mereka adalah Zainul Mukhsen, Ni Made Anggi Septiarana, Ida
Ayu Meylinda Putri, Fernanda Estepan Peranginangin, Agus
Fachzuri R. A, dan Sri Lestari.
Terimakasih pula kepada Professor Sri Darma
yang telah merespon proposal saya dengan baik, sehingga
proyek pengerjaan buku ini bisa berjalan dengan baik. Buku
ini memang bukanlah karya yang satu-satunya dan terakhir.
Seperti yang sudah sering kita bahas bersama, buku ini adalah
langkah awal untuk membuat yang lebih besar lagi, berupa
sejarah pemikiran. Itu berarti suatu saat nanti akan ada buku
yang khusus membahas apa yang dipikirkan, dikatakan, dan
dilakukan oleh Professor Sri Darma sebagai tenaga edukatif dan
rektor.
Saya pun ingin mengucapkan terimakasih kepada
semua guru yang membentuk saya menjadi sejarawan seperti
sekarang ini, mulai dari guru-guru di sekolah pendidikan Taman
Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama,
Sekolah Menengah Atas, dan perguruan tinggi, yang namanya
tidak mungkin disebutkan satu persatu. Namun nama-nama
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yang saya sebutkan ini, tanpa mengabaikan yang lainnya
kiranya cukup mewakili rasa bakti penulis kepada para guru.
Beliau adalah Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo, Prof. Dr. Ibrahim
Alfian, M.A., Prof. Dr. Kuntowijoyo, M.A., dan Prof. Dr. I Gusti
Ngurah Bagus, yang kini semuanya sudah almarhum. Sedangkan
guru-guru yang masih ada hingga sekarang adalah Drs. Ida
Bagus Sidemen, S.U., Prof. Dr. Djoko Suryo, Prof.Dr. Bambang
Purwanto, Prof. Adrian Vickers, Ph.D., Prof. Henk Schulte
Nordholt, Ph. D., Prof. Mark Hobart, Ph.D., dan Prof. Michel
Picard, Ph.D.
Tiada gading yang tak retak, tentu demikian
pula dengan buku ini. Pasti banyak hal-hal yang menyangkut
Professor Sri Darma yang belum terungkap dalam buku ini.
Semoga kekurangan itu dapat disempurnakan dalam penulisan
berikutnya.
			

Denpasar, Januari 2016
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PROLOG

1

Prolog

Menembus Batas

T

erhitung sejak 2005-2007, dua tahun sudah Prof. Gede
Sri Darma D.B.A –selanjutnya cukup ditulis Sri Darma–
memimpin Universitas Pendidikan Nasional atau lebih dikenal
dengan nama Undiknas selaku rektor. Dalam rentang waktu
itu, relatif banyak terobosan yang dilakukan Sri Darma demi
meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang dipimpinnya
itu. Salah satunya adalah pergantian tiga deputi rektor.
Sejatinya Sri Darma punya hak prerogatif dalam
menentukan nama pengganti pejabat deputi rektor. Namun
tidak digunakannya. Ia tetap memperhatikan berbagai masukan
untuk memilih yang terbaik dari sekumpulan calon yang baikbaik. Melalui berbagai pertimbangan, akhirnya terpilih pejabat
deputi rektor terpantas di antara mereka yang paling pantas.
Pelantikannya dilangsungkan pada hari Sabtu, 3
Maret 2007 yang diikuti pula oleh 73 pejabat struktural dan
administrasi.
“Pergantian itu dilakukan bukan karena pejabat lama gagal
menjalankan tugas, melainkan untuk memberi nuansa
penyegaran bagi karyawan. Semangat kerja baru sangat
diperlukan untuk menghadapi persaingan global yang amat
ketat di masa depan. Pergantian ini juga sangat diperlukan
untuk meng-ajeg-kan Undiknas. Menjaga citra positif
Undiknas di mata masyarakat adalah tugas paling berat bagi
civitas akademika. Kunci dalam menjalani tugas itu hanyalah
dengan memberikan pelayanan terbaik bagi mahasiswa dan
pengguna lulusan,” ujar Sri Darma.

Sri Darma yakin seyakin-yakinnya upaya menjaga
citra positif Undiknas antara lain dapat dilakukan melalui jalinan
kerjasama dengan Koperasi Krama Bali [KKB]. Kerjasama itu
sah setelah ditandatanganinya piagam kerjasama [MoU] antara
Sri Darma dengan Satria Naradha selaku Ketua KKB. Peristiwa
itu berlangsung pada hari Sabtu, 1 Desember 2007 di “Pasar
Oleh-Oleh Bali” Kuta.
Dalam MoU tercantum beberapa tujuan pokok
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kerjasama, antara lain untuk memberikan pencerahan serta
pembelajaran bagi mahasiswa Undiknas agar lebih mampu
berkontribusi nyata terhadap Bali.
“KKB sangat memberikan perhatian dan memiliki komitmen
tinggi untuk memajukan krama Bali. KKB memiliki visi dan
misi yang berpihak terhadap kearifan lokal budaya Bali. Jadi
sudah sangat tepat kalau Undiknas bersinergi dengan KKB.”

Kerjasama ini, menurut Sri Darma dilandasi sebuah
harapan. Bahwa segenap masyarakat Bali semestinya sudah
memikirkan pembangunan yang kokoh demi masa depan Bali.
Membangun Bali hanya bisa dilakukan dengan cara mencetak
sumber daya manusia [SDM] yang handal dan ini dapat dimulai
dari generasi muda.
Selaras dengan pendapat umum, Sri Darma
menyatakan generasi muda adalah salah satu tulang punggung
bangsa yang semestinya sudah belajar dan memiliki komitmen
membangun Bali mulai sejak dini. Generasi muda yang kokoh
dan bermoral bisa dibentuk melalui lembaga pendidikan, yang
antara lain berfungsi sebagai salah satu wadah dan barometer
kualitas SDM.
Di sisi lain, setahun setelah pelantikan deputi
rektor, bulan Oktober 2008, Program Pascasarjana Magister
Manajemen [MM] Undiknas sukses meraih akreditasi B dari BAN
PT dengan nilai 4,1. Kesuksesan ini sekaligus memperlihatkan
selain MM Unud, telah terakreditasi pula MM Undiknas.
Perjuangan meraih nilai itu amat menguras tenaga dan pikiran.
Dengan berbekal predikat ini, Sri Darma memasang
ancang-ancang membuka program S-3 Manajemen. Jika sampai
disetujui Dikti, maka Undiknas akan memiliki program S-3
Manajemen yang pertama di Bali. “Saya sangat yakin mampu
menembus program ini, karena sudah memenuhi persyaratan
yang diminta oleh Dikti,” ujar Sri Darma kala itu.
Keyakinan Sri Darma dilandasi alasan kuat, kalau
Dikti hanya mensyaratkan cukup punya dua guru besar serta
Nyoman Wijaya
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empat doktor untuk membuka Program S-3 Manajemen. Jelas
syarat itu sudah terlampaui, mengingat Undiknas memiliki
empat orang guru besar serta sembilan orang doktor. Meskipun
patut disyukuri karena nilai itu merupakan hasil akreditasi
pertama, tapi Sri Darma masih belum puas 100%, sebab target
yang dipasangnya adalah nilai A.
Guna mencapai target, Sri Darma berjanji akan
menggenjot MM Undiknas sebelum lima tahun yang akan
datang. Langkah yang akan ditempuhnya adalah mempertajam
keterlibatan mahasiswa dalam penelitian yang dilakukan
oleh para dosen serta menembus jurnal-jurnal internasional.
Mau tak mau, konsekuensi dari langkah itu berdampak pada
kurikulum MM Undiknas yang setiap saat akan diperbaiki
supaya kompetensi lulusannya sesuai dengan tuntutan dunia
kerja.
Setelah program MM, Rektor Sri Darma juga ingin
mengajukan akreditasi untuk program Magister Administrasi
Publik [MAP]. Program ini baru dibuka tahun 2007. Jika MM
diperuntukkan bagi mahasiswa yang ingin menjadi manajer
atau pemimpin perusahaan, maka MAP lebih pada yang ingin
menjadi pejabat publik. Menyelinap pula asa membahana di
dada Sri Darma untuk membuka Magister Hukum [MH]. Izin
pembukaannya hanya tinggal menunggu persetujuan dari Dikti.
Segala kerja keras yang telah diperjuangkan Sri
Darma demi memajukan Undiknas, terbayar dengan terpilihnya
kembali dia sebagai Rektor Undiknas University periode 20092014 dalam rapat senat universitas. Pemilihan rektor ketika
itu berjalan sangat efisien dan efektif. Karena dari empat
kandidat yang memenuhi syarat bakal calon rektor, tiga lainnya
mengundurkan diri. Rektor terpilih akan dilantik pada hari
Jumat, 6 Maret 2009. Di masa jabatan yang kedua ini, Rektor
Sri Darma bertekad meningkatkan daya saing lulusan Undiknas
University.
“Banyak SDM unggulan Bali dan Indonesia yang kini bekerja
di luar negeri. Fenomena ini menandakan adanya kelemahan
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sistem dan daya saing pendidikan dalam negeri yang belum
menghargai SDM unggul serta tidak menghargai proses
intelektual. Undiknas University akan menjawab tantangan
itu dengan cara tidak sekedar meluluskan mahasiswa,
melainkan mencetak sarjana berkualitas dan berdaya saing
tinggi. Hal ini sesuai pula dengan visi baru Undiknas, yaitu
Move to Global and Digital.”

Selain mengemban tanggung jawab sebagai
Rektor Undiknas University, Sri Darma juga diberi kepercayaan
menjadi Ketua Aptisi [Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta] Bali.
Aptisi secara rutin mengadakan pertemuan guna membahas
berbagai terobosan untuk memajukan dunia pendidikan,
terutama perguruan tinggi. Tepat pada hari Sabtu, 22 Januari
2011 diadakan penggabungan antara rapat rutin Aptisi dengan
rapat Forum Perguruan Tinggi [PT].
Rapat yang dilangsungkan di Kampus Universitas
Tabanan ini dihadiri oleh para pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
[PTN] dan Perguruan Tinggi Swasta [PTS] seluruh Bali. Para
pimpinan itu berbagi pandangan mengenai perlunya revolusi
pendidikan dalam menghadapi perguruan tinggi asing yang
segera akan berdatangan ke Indonesia. Tak mau ketinggalan,
Sri Darma yang didaulat sebagai moderator dalam rapat itu

1.1. Rapat APTISI dan Forum Perguruan Tinggi di Universitas Tabanan
Nyoman Wijaya

5

Menembus Batas

Prolog

juga menuangkan sedikit pemikirannya.
“Semestinya Bali bisa sebagai motor penggerak untuk
melakukan revolusi pendidikan. Pikiran pragmatis, sekolah
hanya untuk ijazah, kuliah hanya untuk gelar akademik
sebaiknya dihilangkan. Pendidikan tidak hanya sekedar paper
minded, tapi perlu disadari bahwa proses pendidikan sebagai
sebuah eskalator pengetahuan. Seharusnya proses pendidikan
dimulai sejak pagi hingga sore. Tidak seperti sekarang,
sekolah hanya beberapa jam, kemudian dunia pendidikan
disalahkan jika terjadi sesuatu pada anak. Padahal anak didik
banyak menghabiskan waktu di lingkungannya.”

Tak ada istilah tidak mungkin bagi mereka yang
mau berusaha tanpa kenal lelah. Begitu pula yang nampak
pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Apa yang terjadi? Ya, setelah melakukan perjuangan keras,
akhirnya Program Studi Akuntansi Undiknas University
berhasil meraih Akreditasi B [317] dari BAN PT. Tentu ini
sebuah keberhasilan yang patut disyukuri, tapi jangan sampai
membuat terlena dan berhenti berjuang. Rektor Sri Darma
kebagian tugas menyerahkan SK BAN PT Akreditasi B kepada
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undiknas University, Prof.
Ida Bagus Suardana pada hari Rabu, 2 Februari 2011.
Penyerahan SK itu dibarengi pula dengan acara
syukuran yang dihadiri oleh pengurus Perdiknas Denpasar,
para direktur direktorat, dekan di lingkungan Undiknas, dosen,
serta mahasiswa Program Studi Akuntasi. Tak lupa hadir pula
sang Ketua Prodi Akuntansi. Kesuksesan meraih Akreditasi
B, tak terlepas berkat kerjasama serta kerja keras civitas
akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta seluruh jajaran
di Undiknas University. Raihan ini sudah dinanti-nantikan sejak
lama. Mengingat tahun 1978, Akuntansi pernah berstatus
“Disamakan.”
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1.2. Penyerahan SK Akreditasi Program Studi Akuntansi Syukuran dan
Penyerahan Sertifikat Akreditasi Peringkat B Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi & Bisnis Undiknas University

“Saya merasa bangga, karena kerja keras dan kecerdasan
jajaran Prodi Akuntansi sukses membuahkan hasil. Saya
ingin mengajak semua jajaran untuk mengembalikan masa
kejayaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis [FEB] seperti tahun
1978. Alasannya karena FEB memiliki sumber daya manusia
terbaik yang ada di Bali, termasuk mengisi borang. Dengan
nilai B ini, berarti Prodi Akuntansi Undiknas memiliki mutu
dan mampu bersaing di tingkat nasional. Undiknas dengan
misinya move to global and digital, harus bisa menghasilkan
lulusan yang go global. Apalagi Undiknas dinominasikan
oleh Kopertis VIII sebagai perguruan tinggi penyelenggara
pendidikan dengan proses terbaik. Dengan prestasi yang
membanggakan ini, tentu Prodi Akuntansi makin banyak
diminati masyarakat,” ujar Sri Darma.

Nyoman Wijaya
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erlahan tapi pasti, Undiknas University mulai
diperhitungkan di kancah nasional. Kondisi itu makin
memacu semangat seluruh jajaran Undiknas University
mulai dari tingkat rektor, dekan, ketua prodi, dosen, serta
mahasiswa untuk terus maju. Salah satunya terlihat dari
kembali terjalinnya kerjasama [MoU] dengan institusi di luar
negeri, yaitu East Timor National University [Universidade
National Timor Lorosae - UNTL] yang tercatat sebagai satusatunya perguruan tinggi negeri di Timor Leste.
“Kerja sama yang dijalin antara Undiknas dengan UNTL
merupakan salah satu wujud nyata komitmen Undiknas untuk
menjadi perguruan tinggi yang tidak saja diakui di dalam
negeri, tapi juga mampu berkiprah di luar negeri.”

Penandatanganan MoU kedua perguruan tinggi ini
dilangsungkan di Dili pada 19 November 2011, bersamaan dengan
rangkaian acara wisuda dan Dies Natalis ke XI UNTL. Dari pihak
UNTL diwakili oleh Rektor Prof. Aurelio Guterres, sedangkan
Sri Darma mewakili Undiknas University. Program kerjasama

2.1. Penandatanganan MoU antara Undiknas dengan Universidade Nacional
Timor Lorosae
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2.2. Professor Sri Darma saat memberikan kuliah umum di Universidade
Nacional Timor Lorosae

yang disepakati kedua perguruan tinggi ini mencakup bidang
akademik, seperti pertukaran dosen dan mahasiswa, penelitian
bersama, serta pendampingan pengembangan program studi
dan sumber daya manusia di UNTL.
Dalam kunjungannya di Timor Leste, Sri Darma
sekaligus juga memenuhi undangan dari Rektor UNTL untuk
menjadi visiting professor serta memberi kuliah umum dengan
judul “Development of Human Resources in a Higher Education.”
Dalam kuliah itu ia menekankan betapa pentingnya perguruan
tinggi menjalin kerjasama strategis dengan institusi lainnya,
baik institusi bisnis, pemerintah, maupun dengan perguruan
tinggi supaya tetap bisa bertahan di tengah lingkungan yang
senantiasa berubah.
Rupanya, kerjasama Undiknas University dengan
UNTL mendapat tanggapan positif dari Presiden Timor Leste,
Jose Ramos-Horta serta sejumlah pejabat negara setempat.
Sang presiden memiliki harapan sendiri atas kerjasama itu,
yakni Undiknas University bersedia membantu pembangunan
Nyoman Wijaya
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di Timor Leste, khususnya menyangkut bidang pendidikan.
Meskipun sudah melakukan kerjasama dengan
banyak pihak di luar negeri, namun Undiknas tak pernah
lupa berkarya serta mengabdi di tanah kelahirannya sendiri.
Seperti terlihat dari kerjasama yang dilakukannya dengan
Pemkab Tabanan dalam peresmian Program Pengembangan
dan Pemanfaatan Potensi Sisa Air Irigasi Untuk Air Minum Bagi
Penduduk di Desa Tiying Gading, Selemadeg Barat, Tabanan.
Acara tersebut berlangsung pada hari Selasa, 3
Januari 2012 di Desa Tiying Gading. Pihak Undiknas University
diwakili oleh Ngakan Putu Kiskinda, selaku wakil rektor.
Sedangkan Bupati Tabanan ditunjuk sebagai perwakilan pihak
Pemkab Tabanan, tapi akhirnya diwakili oleh Asisten II, Anom
Anthara.
Rupanya acara peresmian itu bersamaan dengan
pelepasan 142 mahasiswa Undiknas University yang akan
melakukan Kuliah Kerja Nyata [KKN] di sembilan desa di
Kecamatan Selemadeg Barat terhitung mulai 3 Januari hingga
9 Februari 2012. Pemkab Tabanan sangat berharap agar para
mahasiswa mampu mengenali potensi masing-masing desa
untuk selanjutnya dicanangkan suatu program yang realistis
dan terpenting sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.
Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan
KKN ini adalah untuk meningkatkan empati serta kepedulian
mahasiswa kepada masyarakat yang berekonomi lemah,
melakukan terapan iptek secara teamwork dengan pendekatan
multidisipliner, menanamkan nilai kepribadian nasionalisme
dan jiwa Pancasila, meningkatkan daya saing nasional dan
menanamkan jiwa peneliti eksploratif, analisis dan penanaman
jiwa kewirausahaan.
Totalitas pengabdian terhadap masyarakat
menjadi nilai tambah yang memungkinkan Undiknas University
menyandang penghargaan dengan predikat Perguruan Tinggi
Swasta Terbaik untuk wilayah Bali. Penghargaan itu diberikan
bertepatan pada peringatan HUT ke-29 Kopertis Wilayah VIII
yang diadakan pada hari Sabtu, 19 Februari 2012.
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Undiknas University sangat pantas mendapat gelar
sebagai perguruan tinggi swasta terbaik wilayah Bali, karena
dinilai berdasarkan kualitas proses Tri Dharma Perguruan Tinggi
[pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian
pada masyarakat] yang diukur melalui EPSBED [evaluasi
program studi berbasis evaluasi diri]. Semakin baik laporan
EPSBED-nya, maka makin berkualitaslah proses pendidikan dan
penelitiannya.
Laporan
EPSBED
mampu
mencerminkan
keteraturan dan kesinambungan proses pendidikan pada jalur
yang benar. Tidak asal meluluskan mahasiswa dalam waktu
singkat [instan], tidak asal menerima mahasiswa pindahan,
seluruh dosen mengajar sesuai dengan keahliannya, serta
tingkat kehadiran dosen dan mahasiswa tinggi. Selain adanya
penelitian dosen serta kegiatan proses perkuliahan sesuai
dengan aturan yang baku.
“Saya bersyukur karena sejak awal Undiknas memang
diformat disiplin menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi
secara berkualitas dan seimbang. Penghargaan Undiknas
sebagai perguruan tinggi terbaik merupakan kejutan sekaligus
hadiah ulang tahun bagi Undiknas. Saya tidak menyangka
kalau Undiknas dinilai sebagai perguruan tinggi swasta
terbaik di Bali. Penghargaan ini merupakan cambuk sekaligus
beban untuk dapat mempertahankan predikat sebagai
perguruan tinggi terbaik di Bali.”

Sejalan dengan predikat perguruan tinggi swasta
terbaik di Bali, nyatanya Undiknas University juga didapuk
sebagai salah satu dari 30 perguruan tinggi terbaik, sehingga
pantas diposisikan sebagai Perguruan Tinggi Percontohan
secara nasional. Prestasi ini didapat mengingat Undiknas sudah
mampu meningkatkan mutu pendidikan melalui Evaluasi Mutu
Internal. Ini berarti Undiknas telah memiliki ‘Budaya Mutu’
yang sangat baik. Ini sekaligus menandakan kalau Undiknas
University sangat siap memberikan jaminan mutu proses
Nyoman Wijaya
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pendidikan, karena sudah teruji dalam skala nasional.
Bagaimana latar belakang sejarahnya Undiknas
sehingga bisa mencapai posisi itu? Berdirinya Undiknas
University rupanya tak terlepas dari campur tangan Ketut
Sambereg –selanjutnya disebut Sambereg. Bersama dengan
seorang kawan karibnya bernama I Gusti Ngurah Gorda, –cukup
disebut Gorda. Eratnya tali persahabatan antara Sambereg
dan Gorda, tanpa disadari telah menggiring mereka pada
pandangan yang sama mengenai dunia pendidikan. Itu tentu
terkait pula dengan kesamaan mereka dalam profesi sebagai
guru honorer bidang tata buku di Sekolah Menengah Ekonomi
Atas Negeri [SMEAN] Denpasar.
Setiap saat kala bertemu, dua sahabat berbeda
klan ini kerap membincangkan berbagai masalah pendidikan
tingkat nasional dan lokal, termasuk Bali di tahun 1960an. Beragam permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan
Indonesia, mengetuk hati nurani kedua sahabat, Sambereg dan
Gorda. Ingin rasanya ikut berbagi keringat demi menanggalkan
satu persatu permasalahan pendidikan di Indonesia, terutama
Bali. Namun belum banyak yang bisa mereka lakukan, selain
hanya diskusi-diskusi ringan. Sampai akhirnya muncul gagasan
mendirikan lembaga Kursus Bon A. Barangkali ini bisa membantu
jalannya pendidikan di Bali, meski ruang lingkupnya tidak luas.
Kursus Bon A adalah sebuah lembaga pendidikan nonformal
yang sengaja dibuka demi mempertajam kemampuan anak
didik di bidang tata buku dan hitung dagang.
Setelah ada kepastian bisa meminjam sebuah
ruangan kelas di SMAN 2 Denpasar, Kursus Bon A pun berdiri.
Letaknya bersebelahan dengan gedung SMEA Negeri Denpasar,
di wilayah Banjar Wangaya, Jalan Kartini sekarang. Sambereg
dan Gorda mulai beraksi berbagi ilmu yang dimiliki. Sambereg
kebagian mengajar ilmu hitung dagang. Sedangkan Gorda
mengajar ilmu tata buku. Tanpa pernah menduga sebelumnya,
lembaga Kursus Bon A mendapat respon positif dari masyarakat.
Mengingat sertifikat kelulusannya bisa dipakai
untuk melamar pekerjaan di kantor-kantor partikelir, maka
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peminat kursus itu relatif banyak. Tak sedikit pula anak didik
yang memanfaatkan lembaga Kursus Bon A untuk menambah
pengetahuan tentang ilmu hitung. Lambat laun, jumlahnya
semakin bertambah bahkan membludak. Sambereg dan Gorda
pun termotivasi merubah status lembaga kursus itu menjadi
sebuah akademi perbankan. Sekalipun ide itu muncul secara
spontan, tapi mereka menindaklanjutinya secara serius.
Gorda lantas mencari orang yang paling cocok
diajak berdiskusi tentang pendidikan perbankan. Dia adalah I
Gde Panetja, seorang sarjana hukum lulusan zaman kolonial
Belanda yang berprofesi sebagai pengacara. Dia merupakan salah
satu pemilik saham Bank Perniagaan Umum Singaraja. Dia pun
menurunkan ilmu dan pengalamannya di dunia perbankan pada
Gorda, antara lain ilmu manajemen pendidikan keterampilan
dan kepemimpinan lembaga perbankan, sumberdaya kerja di
lembaga perbankan, maupun praktik kerja manusia terdidik
di lembaga pendidikan. Panetja bahkan memberikan materi
kurikulum dan silabus pendidikan Kader Bank Tingkat B.
Pemberian itu sangat penting artinya karena merupakan dasar
pengelolaan lembaga pendidikan setara lulusan sarjana muda.
Untuk menggalang dukungan, Gorda dan Sambereg
juga menghubungi Sukarmen, Gubernur Bali pada saat itu.
Sang gubernur menyambut baik ide mereka dan merasa senang
Bali akan segera memiliki akademi perbankan. Selanjutnya,
mereka mendatangi I Wayan Renda, Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Udayana saat itu. Setali tiga uang dengan Gubernur
Bali, Renda pun menyambut positif ide mereka. Dia bahkan
sempat berjanji akan ikut menjadi tenaga pengajar dan me
libatkan pula koleganya di Fakultas Ekonomi.
Gorda dan Sambereg pun menjadi semakin
bersemangat untuk mendirikan akademi perbankan. Langkah
awal pun dilakukan dengan membuat landasan hukumnya
berupa yayasan yang disahkan oleh seorang notaris di Jalan
Kali Asem, Denpasar. Diberi nama Yayasan Pendidikan Kejuruan
Nasional [YPKN]. Sebelum acara pengesahan, sesuai peraturan
sang notaris mengajukan pertanyaan tentang kepengurusan,
Nyoman Wijaya
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“Siapa saja pendiri dan pengurusnya?” Pendirinya sudah jelas
Gorda dan Sambereg. Namun pengurusnya tidak ada. Mereka
memang belum sempat memikirkan para pengurus yayasan.
Di tempat itu pula Gorda dan Sambereg merancang
kepengurusan YPKN. Mereka sepakat, Gorda menjabat sebagai
ketua. Sedangkan Sambereg sebagai sekretaris. Jabatan
bendahara dipercayakan kepada Ni Nyoman Kundri, istri
Sambereg. Pembantu umum jatuh pada I Gusti Ayu Ngurah
Ratyni, istrinya Gorda. Tepat tanggal 31 Desember 1968,
terbitlah akta pendirian YPKN yang modal pendiriannya berasal
dari uang patungan Sambereg dan Gorda, masing-masing 7.500
rupiah.
Selembar akta saja belum mampu membuat YPKN
mewujudkan segala mimpi dan cita-cita Gorda dan Sambereg.
Perlu sebuah gedung sebagai sekretariat. Untuk itu mereka
mengontrak sebuah gedung kecil di Jalan Sahadewa Denpasar.
Di gedung inilah segala rencana pendirian akademi perbankan
digodok. Akhirnya, sesuai rencana lahirlah Akademi Perbankan
yang lebih dikenal dengan nama AKABA. Sambereg dan Gorda
lantas memikirkan teknis pengelolaannya. Sambereg dipercaya
sebagai direkturnya.
Selanjutnya adalah menyiapkan operasional
kegiatan pendidikan dan pengajaran AKABA. Diperlukan
tenaga pengajar yang tentu tak perlu dikonsultasikan atau
dimintakan izin kepada pihak Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan RI. Sebab persoalan seperti itu merupakan urusan
internal akademi. Tanpa berpikir panjang, Gorda dan Sambereg
menyatakan siap menjadi tenaga pengajar tetap di AKABA. Mau
tak mau memang harus begitu, karena jauh-jauh sebelumnya
mereka sudah merancang seperti itu.
Belakangan disusul satu pengajar tetap lainnya.
Dia adalah I Wayan Tangiarta, seorang sarjana lulusan Fakultas
Ekonomi Universitas Janabrada, Yogyakarta. Tiga pengajar
tetap saja dirasa belum cukup. Diperlukan beberapa tenaga
pengajar tambahan. Direkrutlah beberapa staf pengajar
bergelar Dokterandus dari Fakultas Ekonomi Universitas
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Udayana dengan status honorarium. Mereka adalah I Wayan
Renda, I Wayan Adnyana, I Ketut Dela, dan I Ketut Nehen.
Dilibatkan pula sebagai pengajar seorang praktisi perbankan
seperti I Gusti Ngurah Oka Wardana dari Bank Bumi Daya
Cabang Denpasar dan I Made Wasma Wijaya dari Dinas Koperasi
Provinsi Bali.
Tenaga pengajar, baik tetap maupun honorer,
sudah siap. Selanjutnya tinggal mencari fasilitas gedung
perkuliahan. Tak ada dana untuk membeli lahan apalagi
sekaligus membangunnya sebagai gedung perkuliahan. Karena
itu satu-satunya jalan adalah meminjam. Berbeda dengan
sebelumnya, semasih berbentuk Kursus Bon A, kali ini mereka
berencana meminjam dua ruang kelas di SMEA Negeri Denpasar.
Mereka pun mendatangi pihak sekolah untuk meminta izin, dan
berhasil.
Sarana dan prasarana pendidikan sudah siap.
Kini tinggal mencari mahasiswa yang bakal menuntut ilmu di
AKABA. Gorda dan Sambereg sepakat memasang iklan di Suluh
Marhaen yang sekarang bernama Bali Post. Strategi itu cukup
berhasil. Terlihat dari membludaknya pendaftar yang ingin
kuliah di AKABA. Jumlahnya sekitar 450 orang, tapi hanya 156
orang yang dinyatakan lolos proses penyaringan. Mereka itulah
yang tercatat sebagai mahasiswa AKABA angkatan pertama.

Nyoman Wijaya
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ada 17 Februari 1969 berlangsung kuliah perdana yang
sekaligus dijadikan sebagai hari kelahiran AKABA. Sudah
pasti hanya bahagia yang terasa dibenak Gorda dan Sambereg
melihat pencapaian itu. Namun tak sampai membuat mereka
jumawa, apalagi berhenti berjuang untuk mengantarkan AKABA
ke arah yang lebih baik. Salah satu caranya adalah mengajukan
permohonan status “terdaftar” kepada Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan melalui Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi
Wilayah VI di Surabaya. Tak mau setengah hati, mereka berdua
yang langsung pergi ke Surabaya untuk menyerahkan semua
syarat administrasi pengajuan permohonan itu.
Sekalipun sudah berjuang secara penuh, tapi
kenyataannya status terdaftar sangat sulit diperoleh. Terjadi
tarik-ulur di kalangan penguasa di kantor Koordinasi Perguruan
Tinggi Wilayah VI Surabaya. Namun kondisi itu tak sampai
menyurutkan semangat Gorda dan Sambereg. Mereka justru
semakin gigih berjuang agar AKABA segera memperoleh status
terdaftar. Mereka hanya bisa berjuang tanpa tahu secara pasti
kapan status itu bisa diraih. Sekalipun tanpa status terdaftar,
tapi proses perkuliahan tetap berjalan secara normal.

3.1. Suasana perploncoan Mahasiswa AKABA
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Perkuliahan berlangsung melalui sistem paket
mengikuti pola yang berlaku umum kala itu. Untuk bisa naik
tingkat, mahasiswa harus lulus ujian semua mata kuliah yang
ditempuh. Jika sampai gagal ujian meski hanya satu mata
kuliah, maka kenaikan ke tingkat berikutnya akan tertunda.
Mereka harus mengikuti ujian ulangan yang biasa disebut her.
Rentang waktunya disesuaikan dengan nilai ketidaklulusan.
Berlaku rumus, semakin rendah nilai ketidaklulusan maka
semakin panjang rentang waktu untuk mengikuti her. Alasannya,
mahasiswa dengan kualifikasi seperti itu dinilai memerlukan
waktu belajar lebih lama ketimbang yang nilainya lebih tinggi.
Jika her gagal, barulah mereka harus mengulang lagi di tingkat
yang sama. Jika semua mata kuliah sudah dinyatakan lulus,
barulah mahasiswa berhak mengerjakan tugas akhir.
Demikianlah, proses belajar dan mengajar di
AKABA pada masa kepemimpinan Sambereg selaku direktur.
Karena asyik dengan rutinitas sebagai dosen, direktur, dan
sekretaris yayasan, Sambereg sampai tak merasakan waktu
telah berlalu selama dua tahun. Dua tahun, bukanlah rentang
waktu yang panjang bagi sebuah lembaga pendidikan akademi.
Layaknya seorang bayi seusia itu, AKABA baru mulai bisa
menapak perlahan dengan kedua kaki. Jadi semuanya tampak
sama seperti diawal berdiri. Entah itu tenaga pengajar maupun
ruang perkuliahan tetap seperti sebelumnya.
Gorda dan Sambereg tak mau berdiam diri
melihat kondisi seperti itu. Mereka pun merancang perubahan
dengan cara mulai memikirkan pembaruan fasilitas ruang
perkuliahan yang sekiranya lebih memadai ketimbang SMEA
Negeri Denpasar. Mereka lalu membidik gedung-gedung yang
lebih representatif dan paling penting bisa dipinjam sebagai
ruang perkuliahan. Mereka terpincut dengan Gedung Akademi
Koperasi [Akop] yang berlokasi di Kereneng, Denpasar.
Gorda dan Sambereg segera menemui I Wayan Kota
Widana selaku Direktur Akop guna meminta izin pemakaian
gedung itu sebagai ruang perkuliahan mahasiswa AKABA.
Gayung bersambut. Dengan tangan terbuka, sang direktur
Nyoman Wijaya
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memberikan izin. Rupanya bukan hanya kata “silakan pakai”
yang ingin mereka dengar dari mulut sang direktur. Lebih dari
itu, dia menyatakan bersedia ketika ditawari sebagai direktur
menggantikan Sambereg.
Siapa sebenarnya sosok Kota Widana? Apakah dia
punya hubungan keluarga dengan Gorda maupun Sambereg?
Ternyata tidak. Jika demikian, apakah mereka sudah saling
kenal sebelumnya? Ya, begitulah adanya. Sambereg dan
Kota Widana adalah kawan satu angkatan di SMEA Negeri
Singaraja. Kebersamaan mereka berlanjut di Program B1
Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan [IKIP] Universitas Airlangga, Cabang Singaraja.
Jalinan persahabatan itulah yang membuat Sambereg tanpa
ragu meminta kesediaan Kota Widana sebagai Direktur
AKABA. Lagi pula Kota sudah bergelar Dokterandus. Ini yang
terpenting, supaya sesuai dengan peraturan terbaru dari
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
“Menteri P & K menyaratkan supaya jabatan
seorang pimpinan lembaga pendidikan akademi, tak terkecuali
AKABA harus bergelar sarjana. Saya belum memenuhi syarat
itu karena masih sarjana muda. Jika syarat itu tidak dipenuhi,
maka AKABA terancam akan dibubarkan. Karena itu, kami
meminta supaya Anda bersedia menjadi Direktur AKABA,” ucap
Sambereg pada Kota Widana.
Kota Widana tak langsung membalas. Dia sangat
kaget mendengar permintaan yang tidak main-main itu.
Dia perlu berpikir. Ternyata tak butuh waktu lama untuk
merumuskan jawaban. Jawaban itu sangat melegakan hati
Sambereg serta Gorda yang baru dikenalnya. Dia menyatakan
kesanggupannya karena tertarik dengan komitmen Gorda dan
Sambereg untuk memajukan AKABA.
Setelah itu dilakukan proses administrasi
perubahan jabatan. Respon positif atas perubahan jabatan itu
datang dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Di tahun 1971,
resmilah Wayan Kota menjalankan tugasnya sebagai Direktur
AKABA. Sementara segala urusan operasional pengelolaan
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proses pendidikan dan pengajaran masih dipegang penuh oleh
Gorda dan Sambereg.
Ruang kuliah pun dipindahkan dari SMEA Negeri
Denpasar ke Gedung Akop. Proses perpindahan itu tak sampai
mengganggu jalannya perkuliahan. Semua itu terjadi karena
masih kuatnya dukungan staf pengajar untuk memajukan
AKABA. Mereka benar-benar memiliki loyalitas yang tinggi
terhadap dunia pendidikan. Seperti tak peduli dengan relatif
kecilnya gaji yang diberikan oleh yayasan. Mereka bahkan
semakin gigih memajukan AKABA, tak terkecuali Kota Widana.
Dia bahkan bisa mencurahkan waktu seutuhnya untuk AKABA
karena sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur AKP dan
Sekretaris AAN, sebab kedua lembaga pendidikan milik
pemerintah ini sudah kolaps.
Sejatinya Kota Widana ingin terus menjalankan
tugasnya sebagai Direktur AKABA. Namun seperti yang umumnya
dialami manusia, apa yang diasakan sulit berjalan seiring
dengan realita. Kondisi inilah yang menimpa Kota Widana. Dia
dihadapan pada sebuah pilihan, apakah terus bertahan sebagai
Direktur AKABA atau memenuhi tanggung jawab sebagai
Direktur Bank Wisata Bali. Dia pun diminta segera melaporkan
pilihannya kepada Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas
tertinggi perbankan. Pada akhirnya dia memilih menanggalkan
jabatan Direktur AKABA. Pilihan ini disampaikan langsung pada
Gorda dan Sambereg. Mereka sangat menghargai pilihan Kota
Widana, pergi meninggalkan AKABA.
Kepergian Kota Widana, memaksa Gorda dan
Sambereg berpikir untuk mencari penggantinya. Kalau salah
satu dari mereka yang tampil, jelas tidak mungkin, sebab
keduanya hanya menyandang gelar sarjana muda. Mereka terus
berpikir, berpikir, dan berpikir untuk menemukan sosok yang
paling sesuai mengisi kekosongan jabatan Direktur AKABA.
Setelah cukup lama berpikir, akhirnya terpilihlah Wayan
Tangiarta.
Kualifikasi yang dituntut pemerintah bagi pimpinan
lembaga pendidikan akademi mampu dipenuhi Tangiarta.
Nyoman Wijaya
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Seperti sudah diceritakan, dia adalah sarjana ekonomi
lulusan Universitas Janabrada, Yogyakarta. Dia juga bukan
hanya seorang dosen biasa di AKABA, melainkan juga pejabat
sekretaris untuk mendampingi Wayan Kota selaku direktur.
Pengalaman sebagai sekretaris, dianggap sangat penting
artinya, sehingga Gorda dan Sambereg memutuskan Tangiarta

3.2. Almarhum Prof. Ngurah Gorda bersama dengan Wayan Tangiarta

yang paling pantas menggantikan Kota Widana sebagai Direktur
AKABA.
Tangiarta mengharapkan tugas yang diembankan
padanya itu menjadi tanggung jawab tim. Karena itu dalam
kepemimpinannya, dia senantiasa mengedepankan adanya
kerjasama tim. Harapan itu selaras dengan keinginan Gorda
dan Sambereg untuk memajukan AKABA. Ternyata mereka
bukan hanya mengharap, melainkan juga bekerja, bekerja,
bekerja dengan penuh semangat. Mereka sadar, untuk
memajukan AKABA perlu usaha keras yaitu dengan terlebih
dulu memperkuat pondasinya.
Perlahan tapi pasti, karpet merah AKABA pun
mulai terbentang, semakin lama semakin panjang. Hingga di
tahun 1974 Gorda dan Sambereg menarik nafas lega, AKABA bisa
memiliki kampus sendiri dan relatif permanen. Keberhasilan
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itu berproses melalui perjuangan yang keras dan melelahkan.
Namun dwitunggal Gorda dan Sambereg pantang menyerah.
Mereka mampu membeli tanah seluas duapuluh delapan are
di daerah Panjer –sekarang menjadi Jalan Waturenggong.
Letaknya persis di sebelah timur rumah pribadi Sambereg.
Tanpa membuang waktu, pembangunan kampus
pun dimulai. Mengikuti desain yang sebelumnya sudah
disiapkan oleh Gorda dan Sambereg. Akhirnya terwujudlah
sebuah bangunan permanen Kampus AKABA yang terdiri dari
lima ruangan. Tiga ruangan untuk perkuliahan mahasiswa,
satu untuk sekretariat, dan satu lagi untuk tempat pelatihan
keahlian tenaga dosen. Jadilah kampus itu sebagai pencapaian
yang luar biasa dalam perjalanan AKABA sebagai sebuah
lembaga pendidikan tinggi.
Para mahasiswa AKABA kini bisa kuliah dengan
perasaan yang lebih mantap dan tenang, tanpa harus takut
suatu saat nanti akan pindah ke sana kemari. Sekalipun
demikian, rupanya masih ada yang menghantui mereka, yaitu
status AKABA yang masih belum jelas. Hingga usianya yang
sudah menginjak lima tahun, status terdaftar dari Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan yang dikeluarkan
melalui
Koordinator Peguruan Tinggi Wilayah VI Surabaya belum juga
dikantongi.
Sejumlah mahasiswa yang telah menyelesaikan
ujian lokal dan tinggal menunggu ujian negara, jadi pihak yang
paling khawatir mengenai ketidakjelasan legalitas status AKABA.
Ketiadaan legalitas status itu akan mengganjal kesempatan
mereka menempuh ujian negara yang diadakan AKABA. Mereka
hanya diizinkan mengikuti ujian negara di perguruan tinggi
lainnya yang digandeng AKABA, seperti Perbanas Jakarta.
Kondisi yang tidak menguntungkan ini membuat para mahasiswa
mulai menggugat keberadaan AKABA. Mereka merasa tidak
akan memiliki kepastian saat perkuliahan berakhir. Apa yang
dirasakan itu tak hanya dibiarkan mengendap dalam kalbu,
melainkan diluapkan dengan sebuah aksi.
Ratusan mahasiswa AKABA menuntut dibukanya
Nyoman Wijaya
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dialog langsung dengan para pimpinan YPKN. Tuntutan itu
dipenuhi. Semua pimpinan YPKN hadir, termasuk pula Direktur
AKABA. Dihadapan para pimpinan itu, sejumlah perwakilan
mahasiswa meluapkan segala kegelisahan. Dengan suara yang
lantang serta meninggi, mereka menuntut adanya keterbukaan
informasi pihak yayasan serta kampus mengenai kepastian
waktu pelaksanaan ujian negara, sekaligus kepastian turunnya
status terdaftar dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Bahkan tanpa terkendali, para mahasiswa mengeluarkan sikap
emosional dengan memukul-mukul meja kuliah.
Sadar akan keterbatasannya, para pimpinan YPKN
yang diwakili Gorda dan Sambereg tak mau terpancing dengan
sikap emosional mahasiswa. Mereka justru bersikap tenang
sambil mendengarkan setiap keluhan dan tak lupa menjelaskan
proses perjuangan yang sudah dilakukan yayasan untuk
memperoleh status terdaftar. Semua persyaratan yang diminta
pemerintah sudah dipenuhi tanpa ada yang terlewatkan
satupun. Bahkan dilengkapi pula dengan rekomendasi dari
Gubernur Bali serta desain pembangunan kampus AKABA.
Namun belum juga ada jawaban.
Penjelasan yang disampaikan Gorda dan Sambereg,
setidaknya bisa membuat mahasiswa sedikit lega. Apalagi
Gorda sempat menghimbau para mahasiswa untuk bersamasama dengan pimpinan berjuang ke Surabaya demi terbitnya
surat pengakuan status terdaftar itu. Mahasiswa mengamini
imbauan itu. Seketika pula ketegangan yang sebelumnya
menggurat diraut wajah mahasiswa mulai memudar.
Beberapa hari kemudian berhembus kabar.
Sedang terjadi proses penyegaran struktur kepemimpinan di
lingkungan Koordinasi Perguruan Tinggi Wilayah VI di Surabaya.
Kabar ini layaknya oase di padang pasir yang akan menghapus
kehausan AKABA memperoleh pengakuan status terdaftar.
Restrukturisasi kepemimpinan di lingkungan Koordinasi
Perguruan Tinggi Wilayah VI di Surabaya akhirnya benar-benar
terwujud. Tak lama kemudian mulai ada tanda-tanda positif
dari perjuangan pimpinan YPKN yang didukung mahasiswa.
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Koordinasi Perguruan Tinggi Wilayah VI Surabaya memberi
sinyal-sinyal positif. Terbukti dari dikirimnya sebuah tim penilai
untuk melakukan verifikasi langsung ke kampus AKABA.
Setiba di Denpasar, mereka menguji kelayakan
AKABA untuk memperoleh status terdaftar. Hasil akhir dari
penilaian itu sangat mengembirakan pihak AKABA. Betapa
tidak, AKABA dinyatakan memperoleh pengakuan status
terdaftar sekaligus izin menyelenggarakan ujian negara dari
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Peristiwa bersejarah
itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri P & K Nomor
034/I/1974 tanggal 17 Mei 1974.
Turunnya SK terdaftar itu, akhirnya berimbas pada
peningkatan jumlah mahasiswa pada tahun ajaran berikutnya.
Tercatat ada 40 mahasiswa baru di AKABA pada tahun ajaran
1975/1976. Jumlah ini meningkat drastis dari tahun sebelumnya
yang hanya 7 orang mahasiswa baru. Pertambahan jumlah
mahasiswa baru terus berlanjut hingga tahun ajaran 1976.
Tercatat ada 101 pelajar yang mempercayai masa depan
pendidikan tingginya di AKABA.
Pertambahan jumlah mahasiswa AKABA dari tahun
ke tahun, tentu tak terlepas dari kepemimpinan Tangiarta,
selaku Direktur AKABA. Namun tentu tak bisa dimungkiri status
terdaftar telah menjadikan mahasiswa semakin percaya akan
eksistensi AKABA. Apalagi saat itu muncul kebijakan yang sangat
membantu mahasiswa tingkat akhir. Mereka yang dinyatakan
belum lulus ujian semua mata kuliah, diberi kemudahan.
Nilai ujian lokal yang berada di bawah standar kelulusan bisa
dikonversi dengan nilai mata kuliah lain yang melebihi batas
standar kelulusan. Terbukti, kebijakan ini sangat membantu
mahasiswa.
Totalitas
AKABA
dalam
memperhatikan
kepentingan mahasiswa akhirnya menjadi bahan perbincangan
hingga ke luar kampus. Karena itu tak berlebihan jika
ada yang mengatakan AKABA adalah salah satu lembaga
pendidikan tinggi yang menjanjikan masa depan cerah bagi
para lulusannya. Jadi, pencitraan positif pun mulai terbentuk.
Nyoman Wijaya
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Apalagi akhirnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui
Koordinator Kopertis Wilayah VI memperluas akronim AKABA
yang mulanya hanya Akademi Bank menjadi Akademi Keuangan
dan Perbankan.
Perubahan akronim itu didasarkan pada Surat
Keputusan Nomor 075/1976, yang dikeluarkan Koordinator
Kopertis Wilayah VI dengan ketuanya Dardji Darmodiharjo,
seorang guru besar dengan latar belakang pendidikan sarjana
hukum. Pengeluaran SK ini dimaksudkan untuk memperluas
daya jangkau AKABA menjadi sebuah lembaga pendidikan
tinggi berskala lebih besar. Dengan berbekal SK itu, Gorda dan
Sambereg atas nama pengurus YPKN melakukan terobosan
demi merealisasikan pengembangan AKABA. Mereka selalu
berusaha memenuhi segala persyaratan yang digariskan oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Segala perjuangan dan kerja keras yang dilakoni
YPKN, paling tidak jadi salah satu penilaian pemerintah melalui
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengevaluasi
serta mengakreditasi secara periodik keberadaan AKABA.
Penilaian yang dikeluarkan pemerintah menempatkan AKABA
pada tapakan tangga yang lebih tinggi. Terhitung sejak 31
Maret 1978, AKABA berubah status dari terdaftar menjadi
diakui. Perubahan status ini dibarengi dengan keluarnya
Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
088/U/1978.
Perubahan status menjadi diakui adalah titik awal
dari semakin mantapnya kompetensi AKABA selaku lembaga
pendidikan tinggi di Bali kala itu. Lantas apakah AKABA hanya
berpuas diri tanpa melakukan apapun setelah memperoleh
status diakui.
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tatus diakui bukanlah prestasi akhir yang mampu diraih
AKABA. Sepeninggal Tangiarta dari kursi direktur, AKABA
justru makin menggeliat di bawah kepemimpinan direktur
yang baru. Dia adalah Gorda, yang bisa tampil menempati
singgasana direktur setelah mampu memenuhi syarat formal
kesarjanaan seperti diminta oleh Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan. Di tengah kesibukan mengelola YPKN, rupanya
Gorda masih meluangkan waktu untuk melanjutkan pendidikan
jenjang sarjana. Ia pun berhasil menempuh ujian negara yang
lantas mengantarnya berhak mengerjakan skripsi dan yang
terpenting berhasil meraih gelar ijazah sarjana.
Berbekal ijazah itu, maka tak ada lagi penghalang
bagi Gorda untuk menduduki jabatan struktural Direktur
AKABA. Tentunya kondisi ini makin memudahkannya untuk
melakukan berbagai terobosan guna pengembangan AKABA.
Berkolaborasi dengan Sambereg, acapkali lahir ide-ide
“gila” yang tak pernah terduga sebelumnya. Sebut saja ide
mengembangkan AKABA menjadi sebuah sekolah tinggi. Ide
ini bukanlah sekedar omongan di mulut. Sekalipun berat,
tapi mereka berusaha merealisasikan ide itu. Sekaligus harus
berjuang “habis-habisan.”
Benar saja. Perlu perjuangan luar biasa hebat
demi menjadikan AKABA sebagai sebuah sekolah tinggi. Banyak
halangan tentunya, termasuk respon negatif dari seorang
pejabat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bernama
Soekisno Hadikoemoro, seorang profesor dengan gelar
akademis doktor insinyur. Ilmuwan yang menjabat sebagai
Direktur Perguruan Tinggi Swasta Pendidikan dan Kebudayaan
ini memiliki pandangan tersendiri mengenai rencana
pengembangan AKABA menjadi perguruan tinggi. Baginya,
kelak masa depan lapangan kerja amat membutuhkan sarjana
muda atau alumni dari lembaga pendidikan akademi. Karena
itu dia berharap AKABA tetap dipertahankan sebagai lembaga
pendidikan tinggi yang semakin menjanjikan.
YPKN tidak menyerah. Melalui juru bicaranya,

30

Nyoman Wijaya

Menembus Batas

Berlanjut Jadi STIK

Gorda, mereka melempar gagasan ingin mengembangkan
AKABA menjadi sekolah tinggi. Dengan penuh semangat Gorda
membeberkan ide itu di depan umum. Semua orang mesti
tahu. Karena itu pada 17 Februari 1978 saat acara peringatan
Dies Natalis ke-9 dan wisuda sarjana muda AKABA di Pendopo
Hotel Denpasar, Gorda berbicara. Dia menyampaikan ide
pengembangan AKABA menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Keuangan
[STIK] kepada seluruh tamu undangan, tak terkecuali Soekisno
Hadikoemoro yang sempat hadir dalam acara itu.
Tidak ada respon positif dari Soekisno
Hadikoemoro, sehingga Gorda jadi ketar-ketir. Takut kalau ide
besarnya bersama Sambereg itu tidak akan terealisasi. Namun
Gorda begitu bersemangat memperjuangkan impiannya.
Benar saja. Dia coba mendatangi Soekisno Hadikoemoro dan
tak lupa memberi penjelasan terkait pengembangan AKABA
menjadi STIK, dan berhasil. Soekisno Hadikoemoro memberi
restu, bahkan menyarankan supaya segera diajukan ke Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan. Usulan itu ditanggapi secara
cepat. YPKN lantas mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 100/
II-a/II/1978 terkait pengembangan AKABA. Ada dua jurusan
yang jadi incaran dalam pengembangan itu, yaitu Keuangan
serta Akuntansi.
Tanpa membuang waktu, SK ini lantas diajukan
ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan –saat itu dijabat oleh
Daoed Joesoef– melalui Koordinator Kopertis Wilayah VI di
Surabaya. Ternyata ditolak. Alasannya, belum ada dasar hukum
pengembangan sebuah lembaga pendidikan tinggi setara
akademi menjadi sekolah tinggi. Bisa dikatakan, ide yang
diajukan Gorda dan Sambereg tercatat sebagai kasus pertama
dalam sejarah perkembangan dunia pendidikan di Indonesia.
Barangkali ini pula yang jadi salah satu sebab munculnya
penolakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Namun penolakan itu tak berpengaruh apapun
pada Sambereg dan Gorda. Mereka justru makin bersemangat
memperjuangkan pengembangan AKABA. Tak tanggungtanggung, secara intensif mereka bolak-balik Denpasar-Jakarta
Nyoman Wijaya
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demi terus meyakinkan pejabat di Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan. Sambil tak lupa membawa setumpuk aspirasi
mahasiswa AKABA yang mengidamkan pembaruan.
Permintaan mahasiswa untuk dapat melanjutkan
pendidikan ke tingkat doktoral begitu kuat. Maka tak
mengherankan, kalau mereka sangat mendukung langkah
YPKN mengembangkan AKABA menjadi STIK. Aspirasi inilah
yang dipakai sebagai kartu AS oleh Gorda dan Sambereg untuk
mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan segera
mengeluarkan restu pengembangan AKABA menjadi STIK.
Puncak dari perjuangan Sambereg, Gorda, serta
segenap mahasiswa AKABA terjawab di tanggal 13 Februari
1980. Dengan keluarnya Surat Keputusan Mendikbud No.
051/0/1980 yang mengesahkan AKABA menjadi STIK. Lebih
rinci dalam SK itu menerangkan, ada dua jurusan yang telah
disahkan bernaung di bawah STIK, yaitu Jurusan Keuangan
hingga tingkat sarjana lengkap serta Jurusan Akuntansi hingga
tingkat sarjana muda. Namun status kedua jurusan itu hanya
terdaftar. Turun setingkat dari status AKABA, menjadi diakui.
Adanya penurunan status ini sangat disesali oleh
Gorda dan Sambereg. Kenyataannya memang seperti itu. Harus
ada yang dikorbankan untuk memperoleh peningkatan status.
Namun mereka tak mau berlarut-larut dalam penyesalan.
Terpenting tak sampai memengaruhi proses perkuliahan di
STIK. Aktivitas perkuliahan berjalan normal sesuai dengan
program akademik yang dicanangkan YPKN. Ditambah lagi
dengan adanya beberapa mahasiswa baru tingkat doktoral
yang sudah dikantongi STIK. Inilah yang bisa dilakukan YPKN
demi menjalankan STIK.
Tak lupa, segala kerja keras yang diupayakan YPKN
itu selalu mendapat pembinaan dari Direktorat Perguruan Tinggi
Swasta Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pemberlakuan
pembinaan ini sudah sesuai amanat UU Nomor 22 Tahun 1961
terkait perguruan tinggi. Pembinaan ini berlaku bagi seluruh
perguruan tinggi swasta, baik yang berstatus terdaftar, diakui,
ataupun disamakan. Dalam langkah pembinaan ini Depdikbud
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melakukan proses evaluasi serta reevaluasi secara periodik.
Sekitar satu tahun berlalu. Apakah ada hasil
yang menggembirakan dari proses itu? Dikatakan ada yang
menggembirakan juga tidak, tapi tidak patut juga kalau dibilang
menyedihkan. Karena, pemerintah pusat kembali memberikan
lampu hijau dengan cara mengeluarkan SK Mendikbud RI
Nomor 039/0/1981 tertanggal 22 Januari 1981. Isi SK ini kembali
menguatkan status terdaftar untuk STIK, terutama Jurusan
Keuangan serta Akuntansi.
YPKN melihat persoalan itu sebagai cambuk
pelecut semangat untuk terus-menerus melengkapi sarana
serta prasarana pendidikan di STIK. Terlihat dari mulai
dirintisnya pembangunan kampus baru STIK [Kampus Unit III]
di Jalan Tukad Yeh Aya guna melengkapi bangunan kampus
di Jalan Waturenggong. Kelengkapan sarana dan prasarana
juga dibarengi dengan penyelenggaraan ujian negara para
mahasiswa secara teratur.
Bermodal itulah, YPKN kembali mengajukan
permohonan peningkatan status STIK kepada Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia –saat itu masih dijabat
oleh Daoed Joesoef– melalui Koordinator Kopertis Wilayah VI
Surabaya, yang tertuang dalam Surat Permohonan Nomor 637/
II-4/YPKN/VIII/1981 tertanggal 17 Februari 1981.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyetujui
adanya peningkatan status terhadap STIK dengan dibarengi
keluarnya beberapa peraturan baru. Di antaranya, satu, SK
Mendikbud No. 039/0/1981, tanggal 22 Februari 1981 yang
menjelaskan Jurusan Keuangan untuk tingkat sarjana lengkap
diberikan status terdaftar. Dua, SK Mendikbud No. 085/0/1982,
menjelaskan Jurusan Keuangan untuk tingkat sarjana muda
diberikan status diakui. Tiga, SK Mendikbud No. 077/0/1982,
tanggal 8 Maret 1982, menjelaskan kalau Jurusan Akuntansi
baik tingkat sarjana muda maupun sarjana lengkap diberikan
status terdaftar.
Namun ketiga peraturan itu belum mampu
memuaskan harapan YPKN. Mereka kembali mengajukan
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peningkatan status. Status tingkat sarjana muda Jurusan
Keuangan akan diusulkan menjadi disamakan. Sedangkan
status terdaftar pada tingkat sarjana lengkap Jurusan
Keuangan dan Akuntansi akan diusulkan menjadi diakui. YPKN
lantas mewujudkan semua usulan itu dengan membuat Surat
Permohonan Nomor 598/II-4/YPKN/X/1982 tanggal 17 Oktober
1982 untuk ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah VIII
Denpasar.
Surat permohonan itu mendapat respon positif
dari pihak Koordinator Kopertis Wilayah VIII Denpasar seperti
terlihat dari penerjunan tim supervisi dan evaluasi ke kampus
STIK di Jalan Tukad Yeh Aya pada tanggal 8 April 1983. Setelah
melakukan penjajagan secara langsung, mereka mengeluarkan
rekomendasi kepada Koordinator Koopertis Wilayah VIII
Denpasar untuk meneruskan permohonan YPKN ke Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan. Hasilnya, status disamakan
berhasil didapat Jurusan Keuangan tingkat sarjana muda.
Sedangkan status tingkat sarjana lengkap Jurusan Keuangan
naik menjadi diakui.
Kenaikan status yang berhasil diraih Jurusan
Keuangan STIK tercatat sebagai sebuah prestasi luar biasa bagi
YPKN, terutamanya Gorda dan Sambereg. Karena inilah wujud
nyata hasil perjuangan tanpa lelah mereka. Muncul pertanyaan,
sesungguhnya seberapa penting sebuah status yang melekat
dalam tubuh perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta?
Status terdaftar, diakui, serta disamakan, dimaksudkan untuk
memastikan sebuah perguruan tinggi berhak atau tidaknya
menyelenggarakan ujian negara bagi mahasiswanya.
Status terdaftar mewajibkan para mahasiswa
mengikuti ujian negara di perguruan tinggi lain yang telah berhak
mengadakan ujian negara. Status diakui, memperbolehkan
perguruan tinggi mengadakan ujian negara untuk 50% mata
kuliah yang masuk dalam kategori ujian negara, sedangkan 50%
lagi harus menggandeng perguruan tinggi lain terdekat yang
berwenang menyelenggarakan ujian negara.
Status disamakan, menetapkan perguruan tinggi
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bersangkutan yang berwenang menyelenggarakan ujian negara
bagi mahasiswanya atau mahasiswa dari perguruan tinggi
lain yang belum diperbolehkan mengadakan ujian negara.
Barangkali alasan inilah yang menjadikan sebuah status begitu
penting dalam perguruan tinggi. Karena akan memengaruhi
masa depan pendidikan para mahasiswa. Maka tidak heran
kalau YPKN begitu gigih memperjuangkan status STIK.
Kegigihan memperoleh pengakuan status yang
lebih baik, bukanlah satu-satunya perjuangan yang diupayakan
YPKN demi memajukan STIK. Faktor lain yang juga tak kalah
mendapat sorotan adalah minimnya tenaga pengajar yang
berpengalaman. Gorda menyoroti persoalan ini secara tajam.
Dia pun mengupayakan berbagai terobosan untuk menjawab
persoalan itu. Salah satunya dengan mengintip kualitas para
guru SMEA Negeri Denpasar yang nantinya bisa direkrut menjadi
tenaga pengajar di STIK. Tentu bukan Gorda yang melakoni
hal itu, melainkan ada orang lain. Dia adalah Kiskinda, seorang
tenaga pengajar di STIK yang direkrut langsung oleh Gorda.
Sementara Kiskinda sibuk menemui sejumlah
guru, Gorda justru tak hanya menunggu sambil berpangku
tangan. Dia pun mendekati Kepala Dispenda Bali guna meminta
bantuan pengadaan orang-orang handal untuk mengisi posisi
sebagai tenaga pengajar di Jurusan Keuangan STIK. Sedangkan
untuk tenaga pengajar di Jurusan Akuntansi, Gorda mendatangi
pimpinan BPKP Bali. Hasilnya, ada 4 hingga 5 akuntan di BPKP
Bali yang ikut mengajar di STIK. Keberhasilan ini tak lepas dari
kemahiran Gorda melakukan lobi secara persuasif.
Tenaga pengajar yang berhasil direkrut Gorda,
justru makin menjanjikan lahirnya lulusan STIK yang berkualitas.
Apalagi makin diperkuat dengan terus berkembangnya
sarana dan prasarana perkuliahan di STIK. Terlihat nyata
dari rampungnya bangunan kampus Unit III yang berlokasi di
Jalan Tukad Yeh Aya. Kombinasi antara kelengkapan sarana
perkuliahan serta tenaga pengajar yang berkualitas, akan
mampu memberikan penguatan terhadap masa depan para
lulusan STIK. Bermodalkan kedua hal ini, diam-diam Gorda
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dan Sambereg mencari celah mengembangkan STIK menjadi
sebuah universitas.
Selain kedua modal tersebut, ada satu lagi alasan
kuat yang mendorong pengembangan STIK menjadi universitas.
Rupanya berhembus isu yang menyatakan kelak lulusan STIK
tidak akan bergelar sarjana, berarti pula ijazahnya tidak
akan mendapat pengakuan dari pasar kerja. Isu ini secara
langsung berpengaruh pada terganggunya konsentrasi belajar
mahasiswa. Terpenting lagi bisa menurunkan kepercayaan
masyarakat terhadap STIK. Kondisi ini tak boleh dibiarkan
berlarut-larut. Karena itulah, rencana pengembangan STIK
menjadi universitas bukanlah isapan jempol.
Gorda dan Sambereg, selaku dua tokoh sentral di
YPKN secara serius menggodok berbagai konsep, agar nantinya
pemerintah menyetujui usulan pengembangan STIK menjadi
universitas, termasuk perumusan nama universitas. Hasilnya,
mereka sepakat menggunakan nama Universitas Pendidikan
Nasional Denpasar. Usai menentukan nama yang sesuai,
mereka lantas merancang konsep yang lebih substansial,
yaitu penentuan fakultas yang kelak berada di bawah naungan
Universitas Pendidikan Nasional Denpasar.
Setelah berdiskusi cukup panjang, akhirnya
dirancang
bakal ada empat fakultas. Di antaranya, satu,
Fakultas Ekonomi dengan membawahi tiga jurusan, yaitu
Manajemen, Akuntansi, serta Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan. Dua, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang
membawahi Jurusan Administrasi. Tiga, Fakultas Hukum yang
menaungi Jurusan Hukum Keperdataan dan Jurusan Hukum
Pidana. Empat, Fakultas Teknik yang menaungi tiga jurusan,
yaitu Teknik Sipil, Teknik Mesin, serta Teknik Elektro.
Rancangan keempat fakultas dan pemilihan nama
universitas dinilai sebagai sebuah konsep yang sangat matang.
Karena itu, tepat pada 1 Oktober 1983, YPKN menerbitkan
Surat Permohonan Nomor 053/III-4/YPKN/X/1983 yang
ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui
Koordinator Kopertis Wilayah VIII, Denpasar. Surat permohonan
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itu mendapat respon positif. Terbukti dari keluarnya
rekomendasi persetujuan dari pemerintah pusat.
Rekomendasi itu makin diperkuat dengan
keluarnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 0253/0/1984 tertanggal 13 Juni 1984, yang isinya
tentang pengintegrasian Unit Perguruan Tinggi Swasta ke
dalam lingkungan Universitas Pendidikan Nasional Denpasar.
Dua tahun kemudian, tepatnya 13 Mei 1986 kembali keluar
Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
0356/0/1986. Isi yang tertuang dalam SK ini adalah terkait
penetapan kembali penyesuaian jalur, jenjang, dan program
pendidikan serta nama unit/fakultas/jurusan/program studi,
status terdaftar pada perguruan tinggi swasta di lingkungan
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VIII.
SK itu juga menerangkan empat fakultas yang
bakal dikelola Universitas Pendidikan Nasional Denpasar. Di
antaranya, satu, Fakultas Ekonomi yang menaungi dua jurusan,
yaitu Jurusan Akuntansi dengan status terdaftar hingga tingkat
S1 serta Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pengembangan dengan
status terdaftar hingga tingkat S1. Dua, Fakultas Ilmu Sosial
dan Politik yang membawahi Jurusan Ilmu Administrasi dengan
program studi Administrasi Negara dengan status terdaftar
hingga tingkat S1. Tiga, Fakultas Hukum yang menaungi Jurusan
Hukum Keperdataan serta Jurusan Hukum Pidana dengan
status terdaftar hingga tingkat S1. Empat, Fakultas Teknik yang
membawahi tiga jurusan, yaitu Teknik Sipil, Teknik Mesin, serta
Teknik Elektro dengan menggenggam status terdaftar hingga
tingkat S1.
Status terdaftar yang disandang semua jurusan di
keempat fakultas di Universitas Pendidikan Nasional Denpasar
jelas bukan kabar baik. Sebab dari tiga status yang ada, berada
di bawah status diakui dan disamakan. Karena itu tanpa pernah
menyerah sedikitpun, YPKN selalu berjuang demi memperoleh
peningkatan status. Secara berkala dilakukan verifikasi di
Universitas Pendidikan Nasional Denpasar oleh pemerintah
melalui Kopertis Wilayah VIII Denpasar.
Nyoman Wijaya
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Rupanya hasil dari verifikasi itu mampu
memberikan senyum simpul di bibir para pengelola YPKN,
terutamanya Gorda dan Sambereg. Bagaimana tidak, Universitas
Pendidikan Nasional atau lebih dikenal dengan nama Undiknas
–sebutan ini diberikan secara langsung oleh Gubernur Bali Ida
Bagus Oka– dinilai layak mendapat kenaikan peringkat. Hal ini
sesuai dengan keluarnya Surat Keputusan Mendikbud Nomor
0359/0/1986. Isinya tentang penetapan kembali penyesuaian
jalur, jenjang dan program pendidikan serta nama unit, fakultas,
jurusan, program studi dengan status diakui, khususnya untuk
Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi di lingkungan Undiknas.

38

Nyoman Wijaya

5
MENJELMA JADI
UNDIKNAS
UNIVERSITY

39

Menjelma Jadi Undiknas University

Menembus Batas

K

eberhasilan Jurusan Manajemen meraih status diakui
adalah perjuangan segenap lapisan di YPKN. Namun
yang namanya perjuangan, jelas tidak akan ada ujung
akhirnya, kalau suatu hal yang dicita-citakan belum terealisasi
seutuhnya. Kondisi ini yang selalu menyergap benak YPKN dan
semakin menggiatkan mereka untuk terus meningkatkan serta
mengembangkan Undiknas, baik dari aspek kuantitas maupun
kualitasnya.
YPKN
berupaya
merumuskan
serta
mengejewantahkan berbagai terobosan baru. Hanya demi satu
tujuan, yaitu menggenjot peningkatan dan pengembangan
mutu pendidikan serta pengajaran di Undiknas. Tanpa
pernah melupakan upaya permohonan peningkatan status
secara periodik serta bertahap untuk semua unit, fakultas,
jurusan, program studi di lingkungan Undiknas. Salah satunya
permohonan peningkatan status dari terdaftar menjadi diakui
bagi Jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi Fakultas
Ekonomi serta Jurusan Administrasi Program Studi Ilmu
Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang
diajukan YPKN kepada Mendikbud melalui Kopertis Wilayah VIII
Denpasar.
Pengajuan itu tertuang dalam Surat Pemohonan
YPKN Nomor 682/A.1.5/VII/87 dan Nomor 683/A.1.5/VII/87
tertanggal 20 Juli 1987. Surat permohonan ini mendapat respon
positif dari pemerintah dengan keluarnya SK Mendikbud Nomor
0792/0/1987, tertanggal 12 Desember 1987. SK ini mengesahkan
status diakui untuk jenjang S1 Jurusan Akuntansi serta status
terdaftar untuk jenjang S1 Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan. Tak puas sampai di situ saja, YPKN terus
berupaya mendongkrak peningkatan status semua jurusan
dan program studi di Undiknas. Upaya ini berhasil. Undiknas
berhasil meraih status terdaftar hingga disamakan untuk semua
fakultas, jurusan, serta program studi.
Jurusan Manajemen, Program Studi Manajemen
Keuangan Fakultas Ekonomi memperoleh status disamakan
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berdasarkan SK Mendikbud Nomor 232/0/1987. Tak hanya itu,
sesuai dengan SK Mendikbud Nomor 0580/0/1990, Jurusan
Administrasi, Program Studi Administrasi Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik berstatus disamakan. Tak mau ketinggalan,
Jurusan Hukum Keperdataan serta Jurusan Hukum Pidana
Fakultas Hukum memperoleh status diakui berdasarkan SK
Mendikbud Nomor 071/0/1991 tertanggal 20 Februari 1991.
SK itu juga menerangkan status diakui yang diperoleh Jurusan
Teknik Sipil serta status terdaftar bagi Jurusan Teknik Mesin
dan Teknik Elektro Fakultas Teknik Undiknas.
Peningkatan status yang diraih oleh semua
fakultas di Undiknas jelas tidak bisa mengesampingkan peran
Gorda, selaku rektor. Meski kenyataannya, banyak juga tangan
tak kelihatan yang ikut menyumbangkan tenaga serta pikiran
demi satu tujuan, yaitu memajukan Undiknas, tak terkecuali
Sambereg. Dia kembali memainkan peran penting dalam
perjalanan Undiknas, selepas kepergian Gorda dari kursi Rektor
Undiknas.
Terhitung tanggal 16 Desember 1992, Sambereg
yang tentunya sudah bergelar sarjana resmi diangkat sebagai
Rektor Undiknas menggantikan Gorda. Alasan pengangkatan
ini dikarenakan Gorda yang sedang sibuk menimba pendidikan
doktoral di Program Pascasarjana Universitas Airlangga,
Surabaya. Terlihat jelas pengangkatan seseorang dalam
jabatan struktural akademik di Undiknas didasarkan pada
kewenangan penuh YPKN, tanpa melalui mekanisme pemilihan
senat universitas.
Mekanisme inilah yang kemudian mengantarkan
Sambereg menduduki posisi Rektor Undiknas. Namun
barangkali banyak yang belum tahu, sebelum resmi menjadi
rektor rupanya dia sudah diberi kepercayaan memegang
jabatan sebagai pelaksana harian rektor. Pelaksanaan jabatan
ini didasarkan pada Surat Penunjukkan Rektor Nomor 1551/IIIV/V/1989 terhitung sejak 30 Agustus 1988 - 31 Januari 1989.
Lantas, jabatan ini berlanjut lagi sejak 1 Februari 1989 - 31
Desember 1989 sesuai dengan Surat Penunjukkan Rektor Nomor
Nyoman Wijaya
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1220/II-IV/V/1989.
Dua tahun kemudian tepatnya sejak 13 Juni 1991,
Sambereg kembali dipercaya sebagai pelaksana harian rektor
sesuai dengan keluarnya Surat Tugas YPKN Nomor 110/D.IB/
VI/YPKN. Jabatan ini kembali diperpanjang sejak 9 September
1991 berdasarkan SK Ketua YPKN Nomor 235/D.I/IX/YPKN/1991.
Jelas sekali, pengalaman Sambereg sebagai pelaksana harian
rektor terhitung sejak 1988-1991 makin memudahkannya
menjalankan tanggung jawab baru sebagai Rektor Undiknas,
dan ini terbukti benar. Selama menjabat, tak sedikit terobosan
yang dilakukannya.
Peningkatan mutu disiplin mahasiswa serta
karyawan jadi prioritas Sambereg. Salah satu cara yang dipilih
adalah dengan memberikan fasilitas mobil bagi para pembantu
rektor serta dekan di lingkungan Undiknas. Pemberian ini
semata-mata dimaksudkan untuk meningkatkan mutu kinerja
sumber daya manusia Undiknas. Tak cukup dengan itu saja,
Sambereg kembali mendorong kelanjutan program pendidikan
magister sejumlah tenaga pengajar yang sebelumnya sudah
dirintis Gorda. Karena ini penting demi meningkatkan keilmuan

5.1. Ketut Sambereg bersama dengan rekan-rekan
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para pengajar. Memang betul, cara ini tidak meleset. Terbukti
dengan makin meningkatnya prestasi Undiknas. Salah satunya,
banyak lulusan sekolah lanjutan tingkat atas di Bali yang memilih
Undiknas sebagai tempat melanjutkan jenjang pendidikan.
Tercatat dalam sejarah, pada masa kepemimpinan
Sambereg, Undiknas pernah menerima sekitar 1000 mahasiswa
baru dan selebihnya ditolak. Ini bisa dikatakan sebagai masa
keemasan Undiknas. Karena kenyataan memang berkata
demikian. Undiknas di tahun 1990-an benar-benar sedang
jaya-jayanya. Terungkap dari makin terukurnya mutu kualitas
pembelajaran para lulusan Undiknas. Ini jadi penilaian positif
di mata masyarakat. Apalagi ditambah dengan banyaknya
lulusan Undiknas yang direkrut berbagai lembaga perbankan,
perusahaan jasa industri pariwisata, maupun instansi
pemerintahan di Bali serta luar Bali.
Tentunya
perjalanan
Undiknas
di
masa
kepemimpinan Sambereg tak hanya diwarnai dengan
gemerlap prestasi. Nampak pula kerikil-kerikil penghambat
laju perkuliahan di Undiknas. Sebut saja banyak mahasiswa
Undiknas dari Nusa Tenggara Timur yang terseok-seok melunasi
biaya kuliah, SPP. Kondisi ini makin diperparah dengan begitu
ketatnya aturan pelunasan SPP yang berlaku di Undiknas. Tanpa
ada yang mengkomandoi, para mahasiswa ini secara spontan
bersuara meminta keringanan. Sampai pula suara-suara itu ke
telinga Sambereg dan yang terpenting mendapat tanggapan
positif.
Sikap inilah yang disenangi para “anak buah”
Sambereg hingga akhir jabatannya sebagai Rektor Undiknas di
tahun 1996. Dia digantikan oleh Gorda. Namun sebelum Gorda
kembali menjabat sebagai Rektor Undiknas secara definitif,
lagi-lagi Sambereg diberi mandat sebagai pelaksana harian
rektor serta pejabat rektor Undiknas sesuai dengan SK Ketua
Yayasan Pendidikan Kejuruan Nasional Nomor 744/B.10/YPKN/
XII/1996. Dan otomatis jabatan itu berakhir di tahun 1997,
bersamaan dengan resminya Gorda kembali menduduki kursi
Rektor Undiknas.
Nyoman Wijaya
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Sekembalinya Gorda ke Undiknas, jelas sudah
banyak ide yang mengantri untuk segera direalisasikan. Salah
satunya adalah penambahan jabatan Pembantu Rektor IV
dalam jajaran kepengurusan Undiknas. Tak cukup hanya dengan
merombak kepengurusan, Gorda juga melakukan sesuatu yang
lebih besar dan berarti bagi perkembangan Undiknas. Apa itu?
Mulai dilirik ide pendirian program Pascasarjana
Magister Manajemen di Undiknas. Ide ini berhasil terealisasikan
di tahun 2000, setelah delapan tahun memperjuangkannya.
Ternyata ide ini sudah muncul sejak tahun 1992 yang merupakan
buah pemikiran Gorda serta Sambereg. Di tahun itu pula,
diambil langkah serius dengan mengajukan usulan pendirian
program Pascasarjana Magister Manajemen di Undiknas kepada
Direktorat Perguruan Tinggi Swasta Direktorat Pendidikan
Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
Namun usulan ini ditolak, meski sudah ada bantuan dari
beberapa orang di Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
Penolakan itu tak lantas menjadikan Gorda
patah arang. Justru dia makin bersemangat. Atas nama YPKN,
dia menggarap rancangan usulan baru. YPKN menggagas
pembentukan Tim Studi Kelayakan yang didukung oleh Tim
Penyusunan Desain Program Magister Manajemen Fakultas
Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Tim ini berhasil
merumuskan kelayakan pendirian serta desain program
Magister Manajemen. Lebih lengkap, rumusan itu berisi tentang
pedoman dan rencana serta kurikulum dan pedoman program
Magister Manajemen Undiknas.
Rumusan ini akan jadi senjata ampuh meraih restu
dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi di Jakarta. Ditambah
lagi pada tanggal 30 Agustus 1993 dikeluarkannya Surat
YPKN Nomor 540/A.1.5a/YPKN/VIII/1993 yang isinya tentang
permohonan izin pendirian serta akreditasi Program Magister
Manajemen Undiknas. Surat ini jelas ditujukan kepada Direktur
Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Koordinator Kopertis
Wilayah VIII, Denpasar. Namun, surat serta usulan yang dibuat
dengan kerja keras ini belum mendapat tanggapan yang berarti
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dari pihak Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Penolakan yang
kedua ini membuat YPKN tetap tak putus asa.
Semangat yang bergelora masih kentara dibenak
YPKN, tak terkecuali Gorda. Namun di tengah rasa semangat
itu, Gorda mencoba menunggu momentum yang pas untuk
kembali mengajukan usulan pendirian program Pascasarjana
Magister Manajemen di Undiknas. Tahun demi tahun berganti,
sampai akhirnya dia melihat sebuah celah. Celah itu terbuka
ketika mencuatnya perubahan aturan main pendirian program
pascasarjana di tahun 1998.
YPKN kembali mengajukan usulan permohonan
izin pendirian program Pascasarjana Magister Manajemen
di Undiknas. Sebagai langkah awal, YPKN mematangkan lagi
usulan yang sudah ada sebelumnya. Lalu mengambil langkah
selanjutnya hingga usulan itu rampung dikerjakan, yang
kemudian diteruskan ke Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
pada tahun 2000. Di tahun inilah baru ada respon dari pemerintah
dengan diterjunkannya Koordinator Kopertis Wilayah VIII untuk
mengevaluasi kebenaran dari surat permohonan YPKN.
Hasil dari evaluasi itu memberi angin segar bagi
YPKN serta Undiknas. Karena apa? Karena akhirnya Program
Magister Manajemen Undiknas berhasil didirikan sesuai dengan
terbitnya SK Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 95/
Dikti/Kep/2000. Keberhasilan pendirian Program Magister
Manajemen Undiknas tak ditanggapi dengan jumawa. Justru
YPKN harus kembali memutar otak mencari cara bagaimana
memajukan Program Magister Manajemen. Karena ini sesuatu
yang baru, lebih-lebih yang pertama kali dialami Undiknas.
Terpilihlah cara promosi dengan mengundang
sekitar 45 pengusaha atau manajer ke Hotel Puri Dalem Sanur.
Undangan yang dipilih secara khusus ini akan dipancing untuk
meminati tawaran perkuliahan jenjang Magister Manajemen
di Undiknas. Tak sia-sia dibuatkan tawaran seperti itu. Karena
mulai bermunculan calon mahasiswa baru Program Magister
Manajemen. Ada sebanyak dua puluh satu orang. Mereka
tercatat sebagai generasi angkatan pertama.
Nyoman Wijaya
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Dua puluh satu mahasiswa Program Studi MM
Undiknas ini akan diberi jaminan terlaksananya proses
akademik sesuai dengan nilai-nilai pendidikan yang dianut serta
menjunjung tinggi kejujuran akademik. Tak kalah pentingnya,
program Studi MM Undiknas juga berupaya menguatkan
orientasi pendidikan serta penelitian ilmu manajemen yang
mengutamakan etika akademik serta kualitas pendidikan
yang tinggi sesuai dengan kaidah atau standar nasional dan
regional. Upaya ini diikuti pula dengan penguatan proses
pendidikan. Tujuan tidak lain adalah untuk mencetak lulusan
yang berpengetahuan manajemen maju serta relevan, terampil
dalam penelitian, dan inovatif dalam pemecahan masalah serta
penyebaran ilmu pengetahuan.
Segala upaya pengembangan Program Studi MM di
Undiknas tentu tak terlepas dari campur tangan Gorda selaku
Direktur Program Pascasarjana yang pertama. Karena dia
bekerja keras untuk itu. Namun sifat bekerja keras yang selalu
ditampilkannya itu tak akan ada lagi saat mengemban tanggung
jawab sebagai Rektor Undiknas. Karena apa? Dia terpaksa
melepaskan jabatan itu sebagai konsekuensi yang harus dibayar
atas sebuah pilihan. Dia melakoni pilihan baru dalam hidupnya,
yaitu dipercaya memangku jabatan Rektor Universitas Hindu
Denpasar. Jadilah dia pergi meninggalkan jabatan Rektor
Undiknas, tepat di tahun 2001. Lantas bagaimana dengan nasib
Undiknas pasca kepergian Gorda?
Kepergian Gorda tak seketika menggoyahkan
eksistensi Undiknas, baik program sarjana maupun pascasarjana.
Semuanya masih berjalan normal. Karena sebelum pergi,
Gorda sudah mempersiapkan beberapa kandidat yang tepat
untuk menggantikan dirinya. Dari sekian kandidat yang ada,
terpilihlah nama Wayan Sukayadnya yang sebelumnya menjabat
sebagai Ketua YPKN sejak tahun 1997-2001 menggantikan
Gorda. Barangkali berbekal pengalaman di YPKN inilah yang
menguatkan keyakinan Gorda memilih Sukayadnya.
Rupanya Sukayadnya tak sejalan dengan Gorda.
Dia menolak. Karena merasa tidak sanggup memikul tanggung
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jawab berat sebagai Rektor Undiknas. Penolakan Sukayadnya
tidak membuat Gorda putus asa. Karena dia masih memiliki
kandidat lain yang tak kalah berkualitasnya. Mereka adalah
Sri Darma dan Ngurah Oka Suryadinatha. Sama dengan
Sukayadnya, kedua kandidat ini pun menolak duduk di kursi
Rektor Undiknas.
Penolakan dari ketiga kandidat yang dipilih sendiri
oleh Gorda, rupanya mampu menciptakan terobosan baru
terkait penetapan seseorang menjadi Rektor Undiknas. Tak ada
lagi istilah “ditunjuk” langsung. Semuanya harus melalui proses
sidang senat universitas yang berlangsung secara demokratis.
Masing-masing fakultas berhak mengajukan bakal calon rektor.
Kemudian, setiap calon harus memenuhi sejumlah syarat
administrasi yang kelak proses seleksinya bakal diujikan oleh
panitia pemilihan rektor baru.
Calon yang lulus pada tahap seleksi ini, berhak
dijagokan sebagai calon rektor yang maju ke meja sidang
pemilihan senat universitas. Setiap calon diwajibkan
menyampaikan visi serta misinya di depan civitas akademika
Undiknas, sebelum dilangsungkannya proses pemilihan dengan
cara pemungutan suara oleh anggota senat universitas. Tata
cara seperti ini benar-benar sedang diterapkan di Undiknas.
Diawali dengan pengajuan bakal calon rektor dari keempat
fakultas di Undiknas. Muncul sepuluh calon dalam pengajuan
itu. Di antaranya I Gusti Ngurah Putra Suryanata, I Nyoman
Daduarsa, Ida I D.M. Rai Mahaputra, Nyoman Anggaradana, K.
Elly Sutrisni, dan IM. Rai Mardingga.
Setelah melewati berbagai tahapan, akhirnya
terpilih tiga calon yang bakal lanjut ke sidang senat universitas
yang berlangsung tanggal 15 Februari 2001. Ketiga kandidat itu
I Gusti Ngurah Putra Suryanata, Ida I D.M. Rai Mahaputra, I
Nyoman Daduarsa. Dalam sidang itu diputuskan Ngurah Putra
Suryanata –di tahun 1993-2001 tercatat sebagai Pembantu
Rektor III Bidang Kemahasiswaan– sebagai Rektor Undiknas.
Keputusan ini berdasarkan jumlah suara yang dia peroleh
sebanyak sebelas suara dari jumlah keseluruhannya tujuh belas
Nyoman Wijaya
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suara.
Sebelas suara dari senat universitas secara resmi
mengantarkan Putra Suryanata ke kursi Rektor Undiknas dengan
masa bakti 2001-2005. Lantas apa saja yang dilakukannya
selama empat tahun menjabat? Apakah kemajuan atau
kemunduran yang dia persembahkan bagi Undiknas?
Putra Suryanata yang juga seorang alumni Undiknas
tentu akan berusaha semaksimal mungkin demi memajukan
almamaternya. Hal pertama yang makin dia mantapkan adalah
konsolidasi internal di lingkungan Undiknas. Ini dilakukannya
demi membentuk kesatuan pandang dan kesatuan visi seluruh
civitas akademika Undiknas. Sulit dimungkiri, dari satukesatuan itu akan melahirkan banyak hal yang tentunya positif.
Salah satunya pengembangan Undiknas dalam perspektif
pendidikan berbasis teknologi informasi (IT).
Pengembangan itu diwujudkan lewat upaya
kebijakan internet masuk kampus. Namun dengan berjalannya
waktu, upaya ini dirasa belum cukup. Perlu ditunjang dengan
kemampuan berbahasa asing, terutama Inggris bagi para
mahasiswa. Dari upaya ini lantas berlanjut dengan lahirlah
sebuah kebijakan bagi mahasiswa yang menamatkan pendidikan
selama 3,5 tahun wajib memenuhi TOEFL 425. Tak hanya fokus
dengan urusan akademis semata, Undiknas juga mencoba
menguatkan kesadaran tenaga akademik serta mahasiswanya
terhadap masalah pembangunan. Salah satunya dalam bentuk
kegiatan pengabdian masyarakat di sejumlah wilayah pedesaan
di Bali. Ini jadi sebuah prestasi.
Prestasi lain yang diukir Putra Suryanata selama
memimpin Undiknas adalah tenaga pengajar yang jumlahnya
terus meningkat hingga mencapai 124 dosen, baik yang tetap
maupun tidak tetap. Dan segala prestasi yang berhasil dia cetak
akan menjelma menjadi warisan berharga bagi penggantinya.
Siapakah yang terpilih sebagai penggantinya yang telah
memasuki masa akhir jabatan di tahun 2005? Dia adalah Sri
Darma.
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erpilihnya Sri Darma menjadi Rektor Undiknas 2005-2009,
setelah sebelumnya berhasil menyisihkan beberapa
kandidat bakal calon rektor. Di antaranya Gorda, yang sudah
bergelar profesor dan Magister Manajemen, Anak Agung
Ngurah Oka Suryadinatha, Nyoman Budiana, dan terakhir Putra
Suryanata yang kembali mencalonkan diri. Barangkali Sri Darma
memang dinilai layak memimpin Undiknas, meski usianya saat
itu baru 36 tahun.
Boleh saja usianya masih muda, tapi tak
begitu dengan pengalamannya. Ternyata, jauh sebelum
menjadi Rektor Undiknas, dia sudah pernah duduk di jajaran
kepengurusan Undiknas, yaitu sebagai Pembantu Rektor IV di
masa kepemimpinan Ngurah Gorda 1997-2001. Tak hanya itu,
ketika Putra Suryanata menjabat Rektor Undiknas, dia tetap
dipercaya menjabat Pembantu Rektor IV. Namun di tengah
jalan, jabatannya naik menjadi Pembantu Rektor I Bidang
Akademik. Beragamnya jabatan yang pernah dan sedang
diemban Sri Darma, menunjukkan kalau dia memang memiliki
kemampuan serta passion di bidang pendidikan.
Lantas bagaimana sesungguhnya sepak terjang
Sri Darma selama menjabat Rektor Undiknas? Bahkan hingga
berhasil terpilih untuk kedua kalinya dengan masa bakti 20092014? Sebelum sampai pada jawaban dari pertanyaan itu, ada
pertanyaan lain yang perlu dijawab lebih awal, yakni seperti
apa latar belakang keluarga yang membesarkan Sri Darma
hingga berhasil memimpin Undiknas University?
Ternyata Sri Darma berasal dari klan Pandé
Gelgel. Leluhur Sri Darma berasal dari Desa Gunaksa, salah
satu desa di Kecamatan Dawan, sekitar tiga kilometer dari Ibu
Kota Kecamatan, berbatasan dengan Kabupaten Karangasem
di sebelah utaranya. Di sebelah timurnya Desa Dawan Kaler,
Dawan Klod, dan Kusamba. Di sebelah selatannya Tangkas,
Selat Badung, dan sebelah baratnya Desa Sampalan Klod,
Sampalan Tengah, dan Sulang. Desa yang luas wilayahnya
mencapai 683,006 hektar ini terdiri dari satu desa dinas, satu
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desa adat, serta didukung oleh tujuh banjar, yakni tujuh dusun
atau banjar, yaitu Babung, Bandung, Tengah, Nyamping, Kebon,
Patus, dan Buayang. Namun bagaimana ceritanya, ayah dari Sri
Darma, yaitu Sambereg tumbuh dan dibesarkan di Desa Bajera,
Tabanan.
Sambereg adalah anak keempat dari tujuh belas
bersaudara. Namun karena kakaknya yang pertama, kedua,
dan ketiga meninggal dunia, jadilah dia berstatus sebagai anak
sulung dengan banyak adik. Kepergian tak wajar ketiga kakak
Sambereg beberapa saat setelah tangis perdananya melengking
di dunia, diyakini sebagai akibat dari aksi teror leak. Orang
awam memang menyatakan, leak merupakan sumber penyakit
kasat mata. Padahal sejatinya ada istilah yang lebih tepat
untuk menyebut sumber penyakit seperti itu, yaitu desti [ilmu
hitam]. Ilmu ini dirancang khusus untuk membuat orang lain
sakit atau celaka dengan cara memakai kekuatan batin hitam
yang disebut pangerancab. Praktik ilmu ini diawali dengan
memancing emosi lawan. Setelah calon korban terpancing,
barulah dilakukan panestian [menyerang dengan memakai ilmu
desti].
Ayahnya Sambereg tidak mau larut dalam sistem
kepercayaan seperti itu, karena takut akan jadi pemicu
perpecahan keluarga besarnya. Namun seringkali dia khawatir
jangan-jangan Sambereg juga bernasib sama. Tidur mereka
tak pernah nyenyak dan makan pun seringkali terasa kurang
enak. Apalagi ketika alam senja merangkak petang, bintikbintik terang sinar kemerahan lampu teplok tak membuat
mereka nyaman. Sebentar lagi ketika nyala redup lampu teplok
mati tertiup angin, akan ada makhluk jadian-jadian datang
menghisap dubur Sambereg sekeluarga dan burung gagak
datang membawa berita kematian. Karena itu, bawang merah
yang diyakini sebagai penangkal ampuh ilmu desti senantiasa
tergenggam di tangan setelah sebagian ditempelkan pada
ujung hidungnya Sambereg.
Orang tua Sambereg hanya bisa berharap, pagi
akan segera tiba untuk bisa kembali beraktivitas di alam terang.
Nyoman Wijaya
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Namun sebentar lagi malam akan datang dan pagi menjelang.
Terus berulang dan berulang. Dalam suasana seperti gemerisik
suara daun-daun tua pohon nangka yang berjatuhan di halaman
rumah akan menjadi sangat menakutkan, apalagi yang jatuh
sebutir kelapa dengan suaranya yang khas gedebug. Tak akan ada
di antara mereka yang berani mendekat, karena pengetahuan
umum menyatakan itu adalah bojog [kera siluman] yang sedang
bercanda sambil mengintip dan menunggu orang-orang yang
lengah dalam kegelapan.
Setelah mendapat masukan dari sejumlah orang
“pintar,” tak harus menunggu sampai sepekan, mereka
mengajak si bayi merah Sambereg mengungsi ke daerah
lain. Peristiwa itu terjadi tahun 1932, ketika krisis ekonomi
internasional yang disebut zaman meleset [malese] sedang
melanda dunia. Harga jual hasil pertanian merosot drastis,
sementara nilai pajak yang mesti dibayar masih pada kisaran
semula, mencekik leher. Namun kedua orang tua itu tak
peduli. Keselamatan nyawa Sambereg lebih penting ketimbang
segalanya. Mereka pun pergi meninggalkan kampung halaman
dalam kondisi serba terbatas.
Terjadilah hijrah seorang warga Pandé Besi asal
Desa Gunaksa, Kabupaten Klungkung bersama istri dan anak
semata wayang menuju Desa Bajera, Kabupaten Tabanan.
Tidak begitu jelas, kenapa mereka memilih desa itu. Namun
samar-samar terdengar, ayahnya Sambereg punya sahabat
sejati di desa ini, yang katanya akan siap memberi tumpangan
untuk sementara jika anak keempat yang ada dalam kandungan
istrinya lahir laki-laki. Jadi, mereka sudah merancang segala
sesuatunya jauh sebelum Sambereg lahir. Bahkan juga sudah
diperhitungkan, kira-kira pekerjaan apa yang akan digelutinya
nanti di desa itu, sesuai dengan keahliannya, bertani.
Sepertinya ayah Sambereg memang sudah
melakukan penjajakan sebelum memutuskan memilih pindah
ke desa ini. Betapa tidak, Desa Bajera yang berlokasi di
Kecamatan Selemadeg merupakan daerah dengan permukaan
tanah datar dan dilalui aliran sungai serta kali. Maka tak salah
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kalau penduduknya menggantungkan hidup sebagai petani dan
banyak pula yang jadi tuan tanah, hanya satu dua yang punya
tanah. Jika sampai bisa tinggal di desa ini, ayahnya Sambereg
yakin jalan kehidupan terbentang di depan mata. Asalkan
mata awas melangkah pastilah sampai di tempat tujuan,
memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga.
Demikianlah, tak perlu diceritakan kisah
perjalanan mereka ke Desa Bajera, yang jelas di tahun 1930an sudah ada sejumlah kendaraan umum lintas kabupaten.
Dari Klungkung menuju Denpasar dan seterusnya melanjutkan
perjalanan ke Tabanan. Begitu sampai di tempat tujuan tak
banyak barang bawaan yang harus diturunkan dari kap bus.
Ayah ibunya Sambereg hanya membawa baju yang melekat
ditubuhnya dan sebundel pakaian sebagai pengganti. Itupun
hanya kain dan baju yang sudah lusuh. Tidak ada emas tidak
pula permata. Uang pun hanya beberapa kepeng saja. Tak jadi
soal, yang penting sudah ada orang yang akan menampung
mereka untuk sementara. Selanjutnya, asalkan tangan dan
kaki masih kuat mencangkul dan membajak tanah sawah,
pastilah akan ada bulir-bulir beras yang bisa ditanak jadi nasi.
Lauk pauknya cukup sayur-sayuran, asal mohon izin dari sang
pemilik pastilah bisa dipetik dan ikan air tawar di sungai yang
bebas ditangkap siapapun.
Selebihnya adalah tekad, semangat untuk berjuang
memutar roda kehidupan keluarga mulai dari nol. Benar, seperti
yang dibayangkan, tidaklah sulit mencari dan menemukan
tuan tanah yang bersedia menerima kehadiran mereka selaku
penyakap [petani penggarap]. Hasil panen pertama setelah
sebagian diberikan kepada tuan tanah adalah harta karun
pertama milik keluarga ini. Tidak semuanya dimakan habis.
Sebagian disimpan untuk persediaan bahan makanan, sebagian
lagi diuangkan untuk menopang kebutuhan hidup sehari-hari
dan biaya upacara yang selalu datang setiap enam bulan sekali
secara bergantian.
Hemat adalah pangkal kaya. Itu pula pepatah yang
melekat di hati mereka, sehingga tak jadi soal jika nasi hanya
Nyoman Wijaya
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ditemani lauk seadanya. Tidak pernah berharap bisa sesuka
hati menikmati lezatnya beragam daging hewan atau ternak.
Bagi mereka, daging ibarat surga yang perlu dicari susah payah
diperjuangkan melalui tetesan bulir-bulir keringat untuk bisa
mengkonsumsinya.
“Kalau di Bajera itu sudah terbiasa makan belut yang
langsung ditangkap di sawah. Jadi Bapak saya itu bisa
menikmati segala binatang yang pernah ada di sawah,
tentunya tanpa perlu mengeluarkan uang. Berbeda dengan
daging yang ibarat seperti sesuatu yang surga. Ya... intinya
adalah sampai sekarang pun orang tua saya hanya makan
nasi hangat ditambah uyah lengis [garam dan minyak]. Justru
makanan yang sederhana itu membuat mereka sehat. Saya
pun kalah dalam hal kesehatan,” ujar Sri Darma.

Sulitnya Sambereg remaja untuk sekedar mencicipi
empuknya daging hewan maupun ternak, menunjukkan bahwa
sekalipun sudah lebih dari satu dekade hidup di Bajera, namun
kondisi perekonomian orangtuanya masih jauh dari kata layak
dan lebih tepat disebut masih miskin. Di usia remaja dan bahkan
ketika Sambereg sudah dewasa, kemiskinan masih belum mau
beranjak dari keluarganya. Karena itu demi menyambung hidup,
sang ayah kerap meminta Sambereg membantu mengurus
sampi adasan, [sapi yang dipelihara dengan sistem bagi hasil],
semisal mencari rumput untuk pakannya dan memandikannya.
Jelas sekali kalau Sambereg kecil tidak punya
waktu belajar, apalagi pergi ke sekolah. Memang benar, dia
tidak bisa mencicipi bangku sekolah seperti anak-anak lainnya.
Sampai akhirnya jalan mempertemukannya dengan seseorang
yang bisa membawa Sambereg merasakan bagaimana nikmatnya
bersekolah. Orang itu bernama Wayan Saber, sahabat baik
Sambereg. Sekalipun bersahabat, tapi nasib mereka tidaklah
sama. Sambereg menghabiskan detik-detik waktunya untuk
membantu orang tuanya, bekerja, bekerja, dan bekerja demi
sesuap nasi. Tidak demikian halnya dengan Saber. Dia tak
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perlu sampai memeras keringat demi membantu orang tua.
Kesehariannya hanya menjalankan kewajiban sebagai seorang
anak, yaitu bermain dan belajar.
Jadi tidaklah sulit bagi Saber untuk mencicipi
indahnya masa-masa belajar di sekolah, mengingat dirinya
berasal dari keluarga yang sangat berkelebihan secara materi
di lingkungan tempat tinggalnya. Namun dibalik materi yang
berlebih, melekat satu kekurangan pada diri Saber. Rupanya
dia takut berjalan kaki pergi-pulang ke sekolah seorang diri,
mengingat jaraknya yang relatif jauh. Apalagi ditambah
dengan kondisi kiri kanan jalan yang masih penuh semak
belukar. Jangan-jangan ada orang gila tiba-tiba muncul dari
balik rerimbunan, lalu menangkapnya.
Demi mengatasi ketakutan itu, Saber lantas
meminta agar Sambereg mau menemaninya pergi ke sekolah.
Sambereg terperanjat, lalu terpana, apakah Saber tidak salah
ucap atau dia sedang mimpi. Tidak, itu adalah realitas. Saber
langsung berucap di depan matanya, berhadap-hadapan, kala
sore hari ketika mereka akan mandi bersama di kali. Tanpa
berpikir panjang, Sambereg menyambar dan menggenggam
ajakan sahabatnya itu. Sekalipun izin dari orang tua, terutama
sang ayah belum diperoleh. Dia tahu selemah apapun
tenaganya, sangat dibutuhkan oleh kedua orang tuanya sebagai
modal untuk mencari tambahan penghasilan. Jika permintaan
Sambereg dipenuhi, sudah pasti modalnya akan berkurang.
Namun Sambereg tak patah arang. Dengan segala bujuk rayu
ditambah memelas, akhirnya sang ayah memberi izin untuk
menemani sahabatnya, Saber berangkat ke sekolah.
Awalnya Sambereg hanya puas menemani
perjalanan sahabatnya pergi-pulang ke sekolah. Namun pada
akhirnya berlanjut dengan terdaftarnya Sambereg sebagai
siswa di sekolah itu. Sejatinya dilubuk hati terdalam sang ayah
tetap tidak mengijinkan Sambereg bersekolah. Namun karena
anaknya bersikeras, dia akhirnya mengalah. Saat itu tidak
ada bayangan dalam benaknya dengan bersekolah dia akan
dapat mengubah lingkungan sekitarnya. Hanya saja dia senang
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melihat orang-orang bersekolah.
“Menurut cerita dari Bapak, dia memelas dan meyakinkan
Kakek saya supaya diizinkan menemani sahabatnya, Wayan
Saber. Padahal Kakek tidak mengijinkan bapak bersekolah.
Tapi karena menemani sahabatnya itu, akhirnya Bapak bisa
sekolah juga. Ketika sudah lulus SD, Bapak ingin melanjutkan
lagi ke SMP. Karena itu Bapak saya akhirnya berbohong
bilang pada Kakek kalau tidak diizinkan sekolah, nanti akan
dicari oleh tentara. Karena saat itu Kakek saya senang
matajen [judi sabungan ayam]. Setelah ditakut-takuti dengan
berbohong, akhirnya Bapak diizinkan masuk ke SMP mengikuti
sahabatnya, Wayan Saber.”

Semenjak SMP, Sambereg semakin bisa merasakan
bagaimana nikmatnya rutinitas pergi ke sekolah dan belajar.
Bukan karena dengan bersekolah, dia akan terbebas dari
soal mengurus sapi, tapi ada yang jauh dari itu. Dia hanya
senang menjadi salah satu barisan orang-orang terpelajar di
kampungnya. Makin senang lagi setelah dia memutuskan akan
melanjutkan ke sekolah menengah atas [SMA].
Namun yang dipilih bukan sekolah menengah atas
umum [SMA], melainkan SMEA [Sekolah Menengah Ekonomi
Atas], dengan maksud begitu lulus mudah mendapatkan
pekerjaan. Tempat sekolahnya bukan lagi di Tabanan,
melainkan Singaraja. Barangkali rasa ingin tahu berlebih yang
membawanya berani merantau ke Singaraja.
Ternyata bukan hanya masa-masa SMA yang
dihabiskan Sambereg di Singaraja. Jenjang pendidikan
perguruan tinggi pun, dia tempuh di kota yang dulu merupakan
pusat pemerintahan karesidenan Bali dan Lombok itu. Dia
tercatat sebagai mahasiswa di IKIP Negeri Singaraja –dulunya
masih berada dalam lingkup Universitas Udayana. Sambereg
tak membuang kesempatan selama bersekolah di Singaraja.
Hingga akhirnya tahun 1962, dia dinyatakan lulus dan berhak
menyandang gelar sarjana muda, Bachelor of Arts [BA].
Keberhasilan Sambereg meraih gelar sarjana
muda, rupanya tak dibarengi dengan kisah percintaannya.
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Ternyata embel-embel sarjana muda saja belum membuatnya
percaya diri untuk mendekati wanita. Sulit sekali rasanya. Masih
ada kekurangan yang menganga cukup lebar pada dirinya, yaitu
masalah uang. Sempat beberapa kali dia mendekati wanita
untuk kemudian menjalin hubungan yang lebih serius, tapi
gagal. Ya salah satu alasannya karena dia tidak punya banyak
uang untuk membeli rumah dan kendaraan pribadi. Alasan yang
sangat masuk akal bagi seorang wanita untuk menilai seorang
laki-laki.
Namun tidak semua wanita selalu memakai
patokan uang untuk menilai layak atau tidaknya seorang
laki-laki. Ini tercermin dari seorang wanita bernama Nyoman
Kundri. Siapakah dia? Apakah ada hubungan keluarga dengan
Sambereg? Kundri berasal dari desa yang sama dengan
Sambereg, Desa Gunaksa. Rupanya mereka masih terikat
hubungan kekeluargaan. Sama-sama dari klan Pandé Besi. Lebih
tepatnya dikatakan kalau Kundri adalah keponakan Sambereg.
Tanpa disadari, hubungan yang awalnya hanya sekedar seorang
keponakan dengan paman, lantas berlanjut ke arah yang lebih
serius.
Sebagai orang yang patuh pada petuah leluhur,
Kundri berharap hanya akan menikah dengan laki-laki satu
klan. Maka mau apa lagi, Sambereg adalah pilihan yang
tepat. Selain berpendidikan tinggi, dia adalah sosok laki-laki
sederhana dan mau menerima total keadaan dirinya yang
hanya lulusan sekolah dasar. Tanpa ada yang pernah menduga,
panah-panah dewi cinta yang semula hanya singgah dalam
kehidupan mereka, akhirnya lepas dari gandewanya masingmasing. Mereka berdua pun menjadi sepasang kekasih yang
menikmati indahnya bunga-bunga cinta sesama klan. Hingga
akhirnya di tahun 1966 mereka memutuskan menikah, sekalipun
terbentang jarak usia yang cukup lebar, 17 tahun.
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erbedaan usia tidak berpengaruh apa-apa bagi
Sambereg dan Kundri dalam membangun pilar-pilar
kokoh kehidupan rumah tangga. Mereka memulainya dari
sebuah kamar kos di bilangan Banjar Wangaya Kelod [Jalan
Kartini sekarang] Denpasar. Posisinya sangat dekat dengan
lokasi kantornya, tempat dia mengabdi sebagai pegawai negeri
sipil [PNS] di Kantor Veteran. Keberhasilan Sambereg bekerja
di kantor ini, tentu tidak bisa dilepaskan dari peran ayahnya
yang ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan RI selama
revolusi fisik 1945-1949. Sambereg yang kala itu berumur antara
13 hingga 17 tahun ikut pula terlibat dalam perjuangan sebatas
kemampuannya. Para mantan pejuang itu, setelah zaman
kemerdekaan disebut para veteran dan diberikan tunjangan
berupa uang sebulan sekali.
Sekalipun sudah menyandang status sebagai
pegawai negeri sipil, tapi masih dirasa kurang untuk memenuhi
kebutuhan hidup. Karena itu, dia mengambil pekerjaan
tambahan sebagai guru honorer di salah satu sekolah di
Denpasar. Jadi, terlihat jelas gigihnya Sambereg berjuang untuk
mengatasi tantangan kehidupan yang keras di Denpasar. Tak
ingin melihat suami banting tulang sendirian, Kundri pun ikut
membantu. Dia mengadu nasib dengan cara berjualan aneka
barang kebutuhan rumah tangga, seperti sayur, daging, ikan,
dan bumbu dapur. Barang dagangan itu dibeli di Pasar Badung,
yang jaraknya hanya beberapa meter dari tempat kos. Pada
pukul 02.00 Kundri menjunjung barang dagangannya menuju ke
Pasar Kreneng, sekitar dua kilometer dari Pasar Badung.
Hingga akhirnya Sang Pencipta mempercayai
mereka menjadi seorang ayah dan ibu. Tahun 1967 tepatnya 6
Juni, lahirlah anak pertama mereka, perempuan, diberi nama
Wayan Sri Maetri. Entah ada hubungannya atau tidak, semenjak
kelahiran anak itu, perlahan-lahan kehidupan Sambereg dan
Kundri menapak lebih membaik. Dengan menyisihkan sebagian
penghasilan, di tahun 1969 Sambereg mampu membeli tanah
seluas 2,5 are di daerah Panjer, Denpasar. Di atas tanah itu,
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lantas dibangun sebuah rumah dengan dua kamar, berdinding
anyaman bambu, yang di Bali disebut bedeg.
Sekalipun baru bisa memiliki rumah dari bedeg,
tapi gurat syukur dan bahagia jelas nampak di wajah Sambereg
dan Kundri. Setidaknya, perjuangan mereka membuahkan
hasil. Semakin bahagialah mereka, ketika kembali diberi
kepercayaan untuk merawat seorang anak. Tepat 18 Februari,
keluarga Sambereg kembali diwarnai tangis bayi. Namun kali
ini seorang bayi laki-laki yang diberi nama Gede Sri Darma,
yang lebih dikenal dengan nama panggilan Kadek Sambereg.
Setahun kemudian, tepatnya 28 Agustus 1970 Sambereg dan
Kundri kembali dikaruniai seorang bayi laki-laki diberi nama
Nyoman Sri Subawa. Tiga tahun setelah itu, 1973 lahir lagi
seorang bayi laki-laki diberi nama Ketut Gede Sri Diwya.
Tentu tidak mudah merawat empat anak dengan
jarak umur yang tak terlampau jauh. Namun Sambereg punya
cara jitu mendidik keempat anaknya agar kelak menjadi manusia
yang sukses dan terlebih lagi mandiri, yaitu kedisiplinan sedikit
ala militer. Sri Darma merasakan sekali nuansa kedisiplinan itu
dalam keluarganya. Semua anak wajib bangun pagi, sebelum
matahari terbit di ufuk timur. Lantas mengambil tugas masingmasing yang berat ringannya sesuai dengan batasan umur. Ada
yang mengepel dan menyapu. Pada hari Minggu, pasti disertai
dengan mencuci baju sendiri. Kewajiban itu tidak boleh
dilupakan.
Ada satu lagi rutinitas yang tak boleh terlupakan.
Usai mandi sebelum berangkat ke sekolah, semua anak Sambereg
wajib melagukan Gayatri Mantram, tahapan pertama dalam
rangkaian Tri Sandhya. Mau tak mau, semua anak melagukan
bait demi bait teks Gayatri Mantram. Saat-saat seperti itu,
Sri Darma seringkali sengaja melantunkan Mantram Gayatri
dengan suara keras dari dalam bilik kamarnya. Tujuannya tiada
lain, agar sang ayah bisa mendengar dan puas karenanya. Itu
berarti pula sang ayah sudah tahu kalau Sri Darma menjalankan
kewajibannya.
Tak hanya sebelum berangkat, sepulang dari
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sekolah pun Sri Darma wajib berdoa melantunkan Gayatri
Mantram dan ini merupakan tahapan kedua dalam rangkaian
Tri Sandhya. Kalau rutinitas berdoa sudah selesai dilakukan,
barulah dia dan saudaranya diperbolehkan makan. Makannya
pun tidak boleh sendiri-sendiri, melainkan bersama dengan
keluarga. Malam hari sebelum tidur, ada lagi kewajiban
melantunkan Gayatri Mantram. Ini merupakan tahapan ketiga
dari Tri Sandhya.
Demikianlah, semuanya sudah teratur. Sangat
jelas mana yang boleh dan tak boleh dilakukan. Jam makan
harus makan. Jam tidur harus tidur, dan belajar harus belajar.
Istilahnya tidak ada waktu untuk bermain-main, kecuali
Minggu. Karena di hari itu, Sri Darma bebas bermain dengan
teman-temannya di sekitaran lingkungan rumah. Suasana
santai sudah mulai terasa menjelang malam Minggu. Namun
sesantai-santainya keluarga Sambereg, terselip pula acara
pemantapan nilai-nilai rohani. Usai makan malam Sambereg
mengumpulkan semua anaknya, bukan untuk disuruh belajar
atau membaca buku-buku agama, melainkan mendengarkan
cerita rakyat Bali, seperti kisah Siap Selém [Ayam Hitam]
dan Bawang Barak Bawang Putih [Bawang Merah dan Bawang
Putih] serta cerita pewayangan yang diambil dari Mahabharata
maupun Ramayana. Sekalipun masih tergolong anak-anak bau
kencur, tapi Sri Darma dan ketiga saudaranya dengan telaten
mendengarkan setiap cerita yang meluncur dari mulut ayahnya.
Dengan demikian, tanpa disadari oleh anakanaknya, Sambereg sedang berusaha menanamkan nilai-nilai
kehinduan pada diri mereka. Hasilnya, mereka jadi anak-anak
yang patuh dan disiplin pada kedua orang tuanya. Tak berani
melawan. Selalu merasa bersalah jika sampai tidak mengikuti
aturan dari sang ayah. Setiap kesalahan pasti akan menerima
hukuman. Jelas bukan hukuman fisik seperti ditampar, dipecut,
atau ditendang, melainkan yang bermanfaat untuk menjaga
kesehatan seperti push up, shit up, dan bahkan lompat tali.
Pernah suatu ketika, Sri Darma berbuat kesalahan. Tanpa
sengaja saat mencuci peralatan makan, dia memecahkan
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gelas. Kejadian itu diketahui oleh sang ayah. Alhasil, dia diberi
hukuman melakukan push up. Melalui hukuman itu, sang ayah
berharap supaya Sri Darma bisa lebih berhati-hati dalam
melakukan pekerjaan apapun.
Maksud sang ayah mampu diresapi dengan sangat
baik oleh Sri Darma kecil. Sejak mendapat hukuman itu, dia
selalu bersikap hati-hati setiap melakukan tindakan apapun.
Perlahan-lahan, dia tumbuh menjadi anak yang selalu bersikap
awas. Barangkali sikap awas itu belum terasa kegunaannya saat
masih kecil. Bukan hanya mengajarkan sikap awas, Sambereg
juga mendidik anak-anaknya supaya hidup hemat dan
bertanggung jawab. Itu dilakukan dengan cara membiasakan
anak-anaknya untuk tidak membawa uang jajan ke sekolah.
Larangan membawa uang jajan terkait dengan
keinginan Sambereg membiasakan anak-anaknya untuk
sarapan pagi sebelum melakukan aktivitas apapun, baik ke
sekolah maupun bermain-main pada hari libur. Sang ibu yang
kedapatan menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan
tradisi pagi. Ada nasi, telur ayam yang direbus, dan ditambah
segelas susu hangat. Sarapan yang bisa dikategorikan cukup
mengenyangkan perut dan bergizi. Sekalipun demikian, jiwa
anak-anak Sri Darma tetap tak terima ketika melihat temantemannya mengeluarkan uang dari saku untuk membeli jajanan
di sekolah.
Kalau sudah begitu, Sri Darma hanya bisa berdiam
diri di dalam kelas, sambil menatap kosong teman-temannya
yang asyik mengunyah makanan dan meneguk minuman.
Seketika muncul rasa tidak percaya diri dan malu saat harus
bergaul dengan teman-teman yang sebagian besar orang berada
secara ekonomi. Saking tidak bisanya menahan rasa malu itu,
Sri Darma melakukan protes kepada ayahnya. Menuntut supaya
diberikan uang jajan sama seperti teman-temannya di sekolah.
Namun protes Sri Darma tetap tak merubah aturan
yang sudah berlaku di rumahnya. Tetap tidak ada uang jajan
untuk dibelanjakan di sekolah. Rupanya sang ayah memang
sengaja membiasakan anak-anaknya makan di rumah dan tidak
Nyoman Wijaya
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membeli jajan sembarangan. Sulit dipungkiri banyak makanan
yang dijual bagi murid sekolahan yang kurang sehat. Selain
alasan kesehatan, Sambereg juga ingin memperkenalkan anakanaknya tradisi budaya menabung. Karena bagaimana pun juga,
sejatinya dia juga sudah menyisihkan sedikit uang untuk uang
bekal sekolah anak-anaknya, tapi tidak untuk dibelanjakan,
melainkan ditabung dalam celengan.
Setiap datangnya perayaan Galungan, barulah
celengan itu boleh dipecahkan. Uang yang terkumpul dalam
celengan akan dibelikan baju baru. Sambereg berharap agar
kebiasaan menabung sedari kecil, bisa menjadikan anakanaknya tumbuh menjadi orang yang lebih menghargai uang.
Tidak boleh asal-asalan menggunakannya untuk hal-hal yang
kurang penting. Sekalipun belum terlalu mengerti maksud dari
sang ayah, tapi Sri Darma tetap menjalankan perintah ayahnya,
yaitu memasukan uang bekal sekolah ke dalam celengan.
Perlahan kebiasaan menabung dalam celengan
mulai tak dilakoni lagi semenjak Sri Darma menginjak
bangku SMP. Apakah itu pertanda kalau sang ayah mulai
membebaskannya membawa uang jajan ke sekolah? Ya, Sri
Darma memang sudah diberikan membawa uang jajan, tapi
tidak secara bebas. Ada jatah nominalnya. Setiap bulan
tak lebih dari 20 ribu rupiah. Uang itu tak bisa digunakan
sekehendak hati. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus ada
pertanggungjawabannya. Sambereg mewajibkan anak-anaknya
membuat laporan keuangan yang diberikan catatan setiap
pemasukan serta pengeluaran. Kalaupun uang 20 ribu rupiah
itu tidak mencukupi semua keperluannya selama sebulan, maka
jangan harap Sambereg akan mau memberi uang tambahan.
Jika betul-betul mendesak, boleh saja ada uang tambahan
asalkan pengeluarannya tidak mengada-ada dan masuk akal.
Saking takutnya terkena hukuman, Sri Darma
sampai tak berani menyalahgunakan uang yang diberikan
ayahnya. Sebagai contoh, saat meminta uang pada ayahnya
untuk membeli buku pelajaran, dia harus sudah membawa
data berapa harganya dan di mana akan membelinya. Karena
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itu, sebelum menghadap ayahnya untuk keperluan itu, terlebih
dahulu dia mengecek harganya di toko buku. Dia lakoni
kewajiban itu dengan cara mengayuh sepeda, menyusuri jalanan
Denpasar untuk sampai di Toko Buku Saraswati yang berlokasi
di daerah Veteran, yang jaraknya sekitar tiga kilometer dari
rumahnya.
Setelah harga buku diperoleh, Sri Darma pulang
lagi ke rumah untuk memberitahu ayahnya dan sekaligus
meminta uang. Selanjutnya, sambil membawa uang pemberian
sang ayah yang pas sesuai dengan harga buku, Sri Darma
kembali mengayuh sepedanya menuju Toko Buku Saraswati.
Terdengar melelahkan sekali perjuangannya untuk membeli
buku. Namun memang seperti itulah sang ayah mengajarinya
untuk menghargai uang. Karena tidaklah mudah mencari
rupiah demi rupiah. Bagaimana pun juga, Sri Darma bisa
merasakan perjuangan kedua orang tua dalam mencari uang
demi menghidupi keluarga.
Ketika beban kehidupan semakin sulit, mengingat
semua anak butuh biaya. Demikian pula untuk kepentingan
ritual dan sosial, maka Sambereg pun membuat terobosan,
belajar lahan bisnis. Jelas masih bisnis kecil-kecil, meski
dikemudian hari berkembang cukup pesat. Diawali dengan
mengelola ternak ayam, yang tadinya hanya beberapa ekor
lantas berkembang menjadi 1000 ekor. Semuanya diternakkan
di rumah sendiri, di salah satu pojok halaman. Tenaga
kerjanya, artinya orang-orang yang diberikan tanggung jawab
memberikan makan adalah anak-anaknya sendiri. Sedangkan
sang istri, Kundri kebagian mengurus para pedagang yang
sengaja datang ke rumah untuk membeli telur-telur ayam.
Bisa dikatakan bisnis ternak ayam yang digeluti
Sambereg dan keluarga berjalan cukup stabil dan jelas
menjanjikan secara materi. Meski begitu, dia masih ingin
mencoba mencicipi bisnis lainnya. Siapa tahu bisa sesukses
bisnis ternak ayam. Dipilihlah bisnis penyewaan dokar dan
sepeda motor. Dia memiliki sebuah dokar yang sengaja
disewakan pada seseorang. Sama juga dengan penyewaan
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sepeda motor. Namun bedanya, si penyewa dokar mangkal
diujung selatan Jalan Kartini, Denpasar menyasar penumpang
yang hendak ke tempat-tempat yang tak terjangkau kendaraan
umum.
Sore hari dokar dikembalikan kepada Sambereg
setelah membayar uang sewanya. Sedangkan penyewa
sepeda motor mangkal di Terminal Suci untuk menyasar para
penumpang menuju ke tempat yang tak terjangkau kendaraan
umum dan yang tak mau memakai jasa angkutan dokar. Sama
halnya dengan dokar. Sore hari si penyewa mengembalikan
sepeda motor itu kepada Sambereg setelah membayar uang
sewa. Sekalipun punya usaha tambahan, namun tak sampai
mengganggu waktunya untuk mendidik keempat anaknya.
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edisiplinan yang diajarkan sang ayah, dirasa belum cukup
sebagai bekal mengarungi kerasnya kehidupan. Karena
itu perlu diimbangi dengan pendidikan formal di sekolah.
Diawali dari jenjang taman kanak-kanak. Sang ayah memilihkan
TK Swastiastu untuk Sri Darma supaya bisa merasakan suasana
belajar yang lebih banyak diisi dengan bermain.
Tahun 1974 Sri Darma mulai mengisi satu bangku
di kelas nol kecil TK Swastiastu. Lantas berlanjut ke kelas
nol besar. Hingga akhirnya lulus tahun 1976. Ia pun berhak
melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, sekolah dasar. Dia
dimasukkan di SD Swastiastu –masih satu lingkungan dan satu
payung dengan yang di TK, Yayasan Swastiastu. Jelas pilihan ini
dibuat oleh sang ayah. Sri Darma hanya menurut. Karena yakin
apa yang jadi pilihan ayahnya, pastilah yang terbaik untuknya.

8.1. Ketika berstatus siswa Sekolah Dasar

“Alasan bapak menyekolahkan saya di Swastiastu, karena
waktu itu sekolah Swastiastu memang yang paling bagus.
Kedisiplinan ala sekolah Katolik benar-benar terasa di sana.”
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8.2. Ketika berstatus siswa Sekolah Dasar

Tak ada istilah membangkang jika sudah
menginjakkan kaki di sekolah Swastiastu. Karena mulai dari
hal terkecil hingga terbesar semuanya sudah ada aturannya.
Salah satu contohnya, pasti ada hukuman bagi mereka yang
lupa membuat Pekerjaan Rumah [PR]. Tak tanggung-tanggung,
bentuk hukumannya berdiri di depan kelas sambil menjewer
dua telinga, ditambah dengan menaikan salah satu kaki.
Sungguh memalukan. Karena jadi tontonan gratis bagi temanteman satu kelas.
Saking memalukannya hukuman itu, sampaisampai membuat Sri Darma tidak berani sekalipun lupa
mengerjakan PR. Maka tak mengherankan kalau dia selalu
terbebas dari hukuman yang memalukan itu. Namun tidak
selamanya hukuman yang menjatuhkan harga diri itu mampu
dihindarinya. Suatu hari, pernah pula dirasakan Sri Darma.
Bukan karena dia mulai malas mengerjakan PR, tapi ketahuan
menyontek saat ulangan. Hukuman yang diterimanya lebih
Nyoman Wijaya
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memalukan ketimbang tidak mengerjakan PR.
Sejatinya tak ada niatan Sri Darma menyontek. Itu
terpaksa dilakukannya, karena dia tidak tahu akan ada ulangan
Bahasa Indonesia. Ketidaktahuan inilah yang membuatnya
sama sekali tidak belajar. Bisa dipastikan, tidak ada satupun
pertanyaan yang mampu dia jawab. Dengan sangat terpaksa, dia
memilih jalan pintas menyontek pada teman sebangku supaya
lembar jawabannya terisi. Ternyata, teman sebangkunya yang
seorang perempuan itu tak suka dengan aksi menyontek Sri
Darma. Ketidaksukaan itu dilampiaskan dengan cara melapor
ke guru yang sedang mengawasi ulangan. “Pak Guru, ini Gede
[maksudnya Sri Darma] mau nyontek,” ujar Sri Darma menirukan
ucapan teman sebangkunya tersebut.
Laporan dari temannya inilah yang membuat
Sri Darma harus menahan malu karena distrap, dihukum
sepanjang jam pelajaran di depan kelas. Beruntung hukuman
yang memalukan ini jadi yang pertama dan terakhir. Setelah
kejadian itu, tak berani lagi dia melakukan aksi menyontek. Ada
hikmah yang diperolehnya atas kejadian tersebut. Sri Darma
menjadi semakin disiplin belajar, meskipun ada atau tidaknya
ulangan. Tergambar sangat jelas, segala bentuk kedisiplinan
yang didapatnya selama bersekolah di Swastiastu kelak akan
mampu membentuk karakternya menjadi lebih baik.
Namun di sisi lain, bentuk-bentuk kedisiplinan
yang diperolehnya di sekolah Swastiastu harus ditebus dengan
harga mahal dan sekaligus menguntungkan baginya. Ini terkait
dengan latar belakang sekolah itu yang Katolik. Jadinya, segala
interaksi yang terjadi di sekolah Swastiastu bernuansakan
Katolik. Entah itu berdoa, pelajaran, maupun para pengajarnya.
Supaya tidak sampai terpikat pada ajaran agama Katolik,
sang ayah bertekad, semua pengalaman keagamaan yang
diterima Sri Darma di sekolahnya, tidak sampai memudarkan
kehinduannya yang sudah melekat sejak dalam kandungan.
Karena itu, setibanya di rumah dia meminta supaya Sri Darma
membayar lunas keterbatasannya mengekspresikan jati diri
kehinduan di sekolah. Sambereg meminta Sri Darma supaya
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semakin rajin mendengarkan ajaran-ajaran agama yang banyak
berisikan tentang nilai-nilai kehidupan kehinduan.
Jika dilihat dengan saksama, menurut Sri Darma
saat itu, sesungguhnya tak ada perbedaan antara ajaran Katolik
dengan Hindu. Apa yang diajarkan di Hindu juga ada di Katolik,
yaitu sama-sama mengedepankan kebaikan. Sekalipun dengan
penyebutan serta cara yang berbeda. Itulah yang dirasakan oleh
Sri Darma setelah semakin patuh mendengarkan ajaran-ajaran
agama Hindu, seperti yang diminta oleh Ayahnya. Setidaknya
perasaan seperti inilah yang membawanya bisa lebih nyaman
dan tidak terbebani bersekolah dan lebih-lebih berinteraksi
dengan kawan-kawan lain agama selama mengenyam bangku
sekolah dasar.
Adanya rasa nyaman dan tak terbebani itu, juga
dipengaruhi oleh keramahan serta kedekatan yang ditunjukkan
para guru. Itulah yang menjadi nilai tambah, sehingga Sri
Darma betul-betul merasakan adanya kelegaan masuk di
Sekolah Swastiastu.
“Semua guru di Swastiastu itu dekat dengan siswa-siswanya
Sampai sekarang pun, saya masih menaruh rasa hormat kalau
bertemu dengan guru-guru Swastiastu. Karena guru-guru di
Swastiastu itu sangat perhatian pada para siswa. Buktinya,
semua nama siswa pasti diingat. Ini sangat menyentuh.”

Perhatian yang tercurah dari para guru sekolah
Swastiastu memang mampu meninggalkan jejak kenangan
manis pada diri Sri Darma. Tak heran jadinya kalau dia
mengaku semua guru wali kelas selama di SD begitu membekas
dibenaknya. Mulai dari Ibu Martini sebagai wali kelas satu. Wali
kelas dua bernama Ibu Lusi. Wali kelas empat bernama Pak
Suteja. Pak Robert sebagai wali kelas lima. Pak Gatra sebagai
wali kelas enam. Dari kesemua wali kelas itu, Pak Suteja dan
Pak Gatra yang paling berkesan di hati Sri Darma.
Guru Suteja banyak mengajarinya tentang
kedisiplinan, sekalipun terkadang dengan cara yang terkesan
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keras. Namun Sri Darma merasa Guru Gatra yang lebih keras
mendidiknya. Didikan dari guru ini yang menjadikan Sri Darma
lebih pintar. Maksudnya? Sebagai wali kelas enam, jelas Guru
Gatra memikul tanggung jawab yang besar untuk memotivasi
para siswa agar sukses menghadapi ujian kelulusan, EBTANAS.
Dia kerap menakut-nakuti siswa. Mengatakan kalau EBTANAS
tidaklah gampang. Karena itu perlu giat belajar demi
memperoleh nilai yang tinggi.
Mendidik dengan cara menakut-nakuti itu terbukti
ampuh, terutama pada Sri Darma. Dia menjadi semakin rajin
belajar, terutamanya disiplin menjawab soal-soal yang sudah
dikeluarkan tahun sebelumnya. Dari soal-soal itu akan melatih
kejelian dalam berpikir. Jadi tak ada lagi pelajaran yang
sekedar dihafal, masuk kuping kanan lantas keluar kuping kiri.
Cara belajar seperti itu terbukti mampu mengantarkan Sri
Darma ke gerbang kelulusan dengan nilai yang terbilang tinggi.
Tibalah akhirnya masa-masa terakhir yang
ditutup dengan acara perpisahan antara para guru dan anak
didik. Acaranya dilangsungkan di Bedugul. Di sanalah segala
perasaan bahagia diluapkan begitu saja oleh Sri Darma dan
teman-temannya. Setelah enam tahun berjuang menimba ilmu
di bangku sekolah dasar, 1976 sampai 1982. Rentang waktu itu
menjadi masa-masa yang indah pada kehidupan Sri Darma,
bukan hanya pengalamannya saat-saat berada di lingkungan
sekolah Swastiastu –sejak tahun 1999 hingga sekarang berubah
nama menjadi Santo Yoseph, tetapi juga manakala akan
berangkat ke sekolah.
Kala itu, suasana jalanan dari rumahnya menuju
sekolah relatif sepi. Sekalipun di Denpasar sudah berseliweran
angkutan kota berupa bemo roda tiga, namun tidak ada jalur
Jalan Waturenggong-Sudirman, yang merupakan lokasi sekolah
Swastiastu. Jadinya, mau tak mau harus berjalan kaki, pergi
pulang sekolah. Namun Sambereg merasa aman, karena Sri
Darma bisa menempuhnya dengan cara menapaki setiap jalanan
sawah yang masih sunyi sepi di belakang rumahnya menuju
sekolah –sekarang semuanya sudah jadi bangunan bertingkat.
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Rutinitas berjalan kaki itupun berakhir setelah
sang ayah membelikannya sebuah sepeda gayung. Sepeda ini
dibeli pada saat Sri Darma lulus SD yang nantinya digunakan
ketika masuk di SMP Swastiastu. “Sebenarnya saya sangat ingin
sekali masuk sekolah negeri,” ujar Sri Darma. Keinginan itu
berusaha diwujudkan dengan cara mendaftar di SMP Negeri 1
Denpasar. Sebelum mendaftar, lebih dulu dia menyampaikan
keinginan itu pada sang ayah. Ayahnya merestui, tapi tidak
ingin ikut campur, sekalipun dia memiliki hubungan baik dengan
kepala sekolah itu.
Sang ayah membiarkan Sri Darma mengurus
dirinya sendiri. “Ya, kamu cari saja sendiri. Bapak tidak mau
mencarikanmu sekolah. Kalau sekolah saja dicarikan, berarti
nanti pekerjaan juga harus dicarikan. Kalau kamu memang
pintar, pasti bisa dapat di SMP 1,” ucap sang ayah pada Sri
Darma. Ucapan sang ayah, membuat Sri Darma jengah,
bersemangat untuk membuktikan kemampuan dirinya sendiri.
“Saya mendaftar sendiri ke SMP 1 dengan naik sepeda. Begitu
juga saat tes berlangsung. Semuanya saya lakukan sendiri,”
kata Sri Darma.
Perjuangan Sri Darma tidak berbuah manis. Dia
gagal mewujudkan mimpinya bersekolah di sekolah negeri
favorit itu. Kegagalan itu tak lantas membuatnya berkecil hati.
Karena sang ayah selalu membesarkan hatinya. “Ya Swastiastu
juga bagus dan tidak kalah dengan SMP 1 Denpasar,” ucap sang
ayah pada Sri Darma.

8.3. Ketika di SMPK Swastiastu Denpasar
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8.4. Ketika di SMPK Swastiastu Denpasar

Sri Darma pun kembali ke lingkungan Swastiastu.
Terhitung dari tahun 1982 hingga 1985, dia tercatat sebagai
siswa SMP Swastiastu. Tak ada perbedaan mencolok yang
dirasakan Sri Darma di sekolah ini. Semuanya tampak sama
seperti saat di SD, terutama suasana kedisiplinannya. Termasuk
juga, sikap para gurunya yang begitu perhatian pada siswa.
Salah satu darinya, Nyoman Nyuru, seorang Katolik yang
mengajar Geografi. Keistimewaannya terletak pada caranya
yang lugas saat menerangkan pelajaran Geografi. Dia sering
mengaitkan Geografi dengan ilustrasi sejarah dunia. Metode
pengajaran seperti itu sangat disukai oleh Sri Darma.
Pelajaran sosial lainnya yang juga membetot
perhatian Sri Darma adalah Sejarah Nasional. Terbukti dari
nilai 10 yang selalu diperoleh Sri Darma untuk pelajaran Sejarah
Nasional. Ketertarikan pada Sejarah Nasional juga tak lepas
dari cara gurunya mengajar yang begitu sistematis sehingga
mudah dimengerti. Sang guru menerangkan sebuah peristiwa
sejarah dalam bentuk cerita yang membuat siswa tidak bosan
mendengarkannya.
Sekalipun senang sekali dengan pelajaran Sejarah
Nasional, namun itu bukan berarti Sri Darma mengabaikan
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yang lainnya. Ia ternyata sangat menyukai pelajaran berbau
eksak, terutama Matematika dan Fisika. Namun itu bukan
berarti pelajaran lainnya diabaikan, sebab pada dasarnya Sri
Darma menyukai semua mata pelajaran. Kesenangannya pada
banyak pelajaran, termasuk Bahasa Indonesia, yang umumnya
dinilai membosankan, ternyata memudahkannya bertarung di
arena EBTANAS.
Lulus EBTANAS merupakan suatu kebanggaan bagi
semua siswa. Sebab siapa pun yang lulus EBTANAS dengan
nilai tinggi, akan memiliki kesempatan menginjakkan kaki di
SMA negeri. Inilah yang membuat Sri Darma begitu semangat
mengikuti EBTANAS. Setelah secara berturut-turut masuk di
sekolah swasta, dia pun merasa jenuh. Alangkah nikmatnya
kalau bisa masuk ke sekolah negeri saat masuk SMA. Peluang
untuk mewujudkan asa itu terbuka lebar, dia lulus EBTANAS
dengan nilai 42,72 untuk lima mata pelajaran.
Tentu saja nilai dengan rata-rata delapan itu
menjadikan Sri Darma semakin yakin akan bisa menuntut
ilmu di sekolah negeri. Keyakinan itu sebenarnya sudah
terbentuk sebelum pengumuman nilai EBTANAS, “aku pasti
bisa masuk di salah satu SMA negeri di Denpasar. Keyakinan itu
semakin membulat ketika terbukti dia memperoleh hasil yang
memuaskan. Dia pun mendaftar sendiri ke SMA negeri 1, 2, dan
3. Semuanya di Denpasar. Hebatnya, dia dinyatakan lulus pada
ketiga sekolah ini. Kenyataan ini membuat hatinya bahagia. Tak
hanya Sri Darma, tapi seluruh keluarga juga ikut berbahagia.
Namun di tengah rasa bahagia itu, Sri Darma
merasakan dilema. Mana yang harus dipilih dari ketiga
SMA negeri itu. Sri Darma memilih SMA Negeri 3 Denpasar.
Ternyata pilihan itu tidak bertahan lama, hanya karena sang
ayah tidak membelikannya sepeda motor. Padahal Sri Darma
sudah menjelaskan, sepeda motor itu tidak akan dipakai untuk
bergaya, melainkan demi memudahkannya pergi pulang ke
sekolah yang terlampau jauh jaraknya dari rumah, ada sekitar
7 kilometer. Namun sang ayah punya pendapat berbeda,
keberadaan sepeda motor tidak terlalu mendesak, sebab masih
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bisa ditempuh dengan memakai sepeda gayung. Sri Darma tidak
mau menerima pendapat ayahnya. Dia tetap merengek. Pada
akhirnya, dia pun mendapatkan sepeda motor yang diinginkan,
merk Yamaha.
Keberadaan sepeda motor itu, bukannya membuat
Sri Darma makin mantap memilih SMAN 3 Denpasar. Dia justru
berpaling hati. Entah pergolakan seperti apa yang bergelayut
dalam hatinya saat itu sehingga akhirnya memilih SMAN 1
Denpasar sebagai tempat berikutnya untuk menimba ilmu.
Memang sulit dimungkiri, prestasi SMAN 1 Denpasar juga tak
kalah bagus dari SMAN 3 Denpasar. Bahkan jadi yang terbaik
dari seluruh SMA di Denpasar saat itu.
Karena statusnya jadi yang terbaik, maka siapapun
pasti bangga bisa berseragam SMAN 1 Denpasar. Terjadilah
perebutan untuk bisa masuk ke SMA favorit tersebut, sebab
jika masih memungkinkan semua orang tua pasti menginginkan
anak-anaknya terdaftar sebagai siswa sekolah dengan predikat
yang terbaik itu. Tentu demikian pula keinginan yang melekat

8.5. Bergaya ketika masih di SMA Negeri 1 Denpasar
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pada diri Sambereg, hanya saja tidak diungkapkannya secara
langsung. Itu karena anaknya, Sri Darma berhasil mengisi satu
dari ratusan bangku yang tersedia di sekolah terfavorit itu
mulai tahun ajaran 1985/1986. Apalagi dicapainya melalui usaha
sendiri, tanpa perlu menghalalkan cara-cara “main belakang.”
Masuk ke SMAN 1 dengan usaha sendiri memang
sebuah prestasi yang patut dibanggakan, karena tak sedikit
orang yang melakukannya melalui cara-cara “gaib.” Anak
yang masuk lewat pintu belakang itu ditampung dalam “kelas
titipan.” Kebanyakan dari mereka itu tidaklah jago dalam
pelajaran, alias pas-pasan. Keadaannya berbeda sekali dengan
yang lulus murni seperti halnya Sri Darma. Ia memiliki modal
yang relatif kuat dalam pelajaran. Modal itulah yang akan
digunakannya “bertarung” dengan sesama teman yang lulus
murni. Mereka berasal dari seluruh wilayah di Bali. Banyak pula
yang dari luar Bali.
Pada awalnya Sri Darma memang optimis dengan
modal kepintaran yang dimiliki. Namun ternyata meleset
dari yang diperkirakan, sebab modalnya masih kalah dari
kawan-kawannya sesama lulusan murni. Sri Darma memang
ditempatkan di kelas 1-5, jadi masih tergolong dalam lingkup
siswa-siswa pintar. Namun dia kerap kali merasa minder berada
di tengah-tengah kawannya yang ternyata jauh di atasnya.
Seringkali Sri Darma dibuat takjub oleh kemampuan
teman-temannya. Dia tidak habis pikir, bagaimana caranya
sampai mereka begitu cepat menangkap pelajaran di kelas.
Baru sebentar dijelaskan, mereka sudah langsung mengerti
substansi yang terkandung di dalamnya. Berbeda sekali dengan
dirinya yang masih memerlukan waktu relatif cukup lama
untuk mencernanya. Adanya selisih kemampuan itulah yang
membuat Sri Darma sulit “mengalahkan” teman-temannya. Tak
usah jauh-jauh, ambil saja yang sebangku dengannya, namanya
Ketut Lama.
Ketut Lama memang sangat pintar, terutama
dalam pelajaran Matematika. Dia bahkan sudah mampu
menurunkan beberapa rumus turunan dari rumus dasarnya.
Nyoman Wijaya

77

Bedanya Sekolah Swasta Dan Negeri

Menembus Batas

Tak perlu lagi susah payah menghafalkannya. Selain jumlahnya
banyak, rumus Matematika memang relatif susah dihafalkan.
Jadi tak mengherankan kalau dia berhasil menyabet ranking
dua di kelas 1-5. Belum lagi pelajaran yang lain, Fisika misalnya,
ada pula jagoannya yang sulit dikalahkan.
Sri Darma sering dibuat terkagum-kagum sekaligus
bingung dengan jenis pertanyaan yang dikeluarkan oleh Guru
Fisika. Kesulitannya bukan lagi setingkat anak SMA, melainkan
sudah di atasnya, mahasiswa. Katanya, sang guru sengaja
melakukan itu demi memacu prestasi belajar para siswa. Cara
pembelajaran seperti itu belum pernah dialami oleh Sri Darma
semasih bersekolah di Swastiastu. Jadinya perlu effort, usaha
lebih keras untuk bisa eksis di tengah-tengah lingkungan yang
serba pintar itu. Satu-satunya cara adalah dengan semakin giat
belajar agar tidak ketinggalan “kereta.”
“Saya bersaing dengan orang-orang pintar. Itu membuat
semangat belajar saya jadi semakin menggila. Jadi
persaingan yang begitu ketat di SMA 1 Denpasar, membuat
saya harus bangun jam 4 pagi untuk belajar. Mau itu ada
ulangan ataupun tidak, saya tetap belajar. Ini saya lakukan
supaya tidak memalukan di kelas karena tidak bisa ngapangapain. Kalau dulu di Swastiastu dengan mudahnya saya
dapat rangking kelas, tapi tidak begitu saat di SMA. Paling
bagus saya dapat rangking 15 atau 18. Susah sekali menembus
sepuluh besar, apalagi lima besar. Lebih-lebih lagi juara
kelas.”

Jadi benar-benar tidak mudah bersekolah di SMAN
1 Denpasar. Persaingannya terlalu ketat. Sebab sekalipun
sudah sekuat tenaga belajar, tetap saja Sri Darma masih
merasa kurang. Sampai-sampai “bayangannya” tidak “terlihat”
di antara ratusan siswa SMA 1 Denpasar. Ada keinginannya
untuk segera mengubah lingkungan, supaya namanya bisa
diperhitungkan pada barisan orang-orang pintar di sekolah
tersebut. Namun sia-sia. Tidak banyak yang bisa dia kerjakan
untuk mengubah lingkungan yang sudah mapan itu.
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Kondisi lingkungan sekitarnya bahkan semakin
parah setelah dengan gagah beraninya Sri Darma memilih
Jurusan Fisika atau istilahnya A1 saat menginjak kelas dua.
Padahal pihak sekolah menawarkan banyak jenis jurusan yang
bisa menampung beragam hobi dan kemampuan siswa. Ada
A2 untuk jurusan biologi, A3 untuk jurusan sosial, A4 untuk
jurusan bahasa, dan terakhir A5 untuk jurusan agama.
Sri Darma nekat masuk ke kelas A1 demi sebuah
pertarungan gengsi. Sekalipun sadar dirinya pasti akan sulit
bersaing dengan teman-teman lain yang kemampuannya di
atas rata-rata, tapi dia tetap bersikeras. Pasalnya, selain demi
pertarungan gengsi, dia memang menyukai pelajaran yang
berhubungan dengan ilmu tentang zat dan energi tersebut.
Kandungan unsur kesenangan itulah yang membuat kakinya
sedikit terasa ringan melangkah setiap kali pergi ke sekolah.
Sebenarnya mudah saja membuat kaki terasa
ringan melangkah ke sekolah, kalau saja Sri Darma memilih
masuk jurusan sosial. Persaingan di jurusan sosial akan lebih
mudah dijawab dengan cara menyodorkan sebuah prestasi.
Mengingat saat SMP dia amat menyukai pelajaran sosial,
terutamanya Geografi dan Sejarah. Namun pilihan itu urung
dilakukan. Baginya, ilmu sosial hanya sekedar hobi yang tak
perlu didalami. Berbeda dengan Fisika yang amat disukainya.
Tentunya sangat ingin diseriusi, sekalipun harus dibayar tanpa
sebuah prestasi yang kurang menggembirakan. Paling banter
hanya menduduki ranking delapan, itupun ketika sudah berada
di kelas tiga.
Kegagalan berprestasi selama mengenyam
pendidikan di SMAN 1 Denpasar membuat Sri Darma
merefleksikan kembali kenangan ketika masih di Swastiastu.
Ada perbedaan yang mencolok antara lingkungan di Swastiastu
yang merupakan sekolah swasta dengan SMAN 1 Denpasar,
sebuah sekolah negeri terpandang di Denpasar.
“Bolos mata pelajaran yang tidak pernah terpikirkan apalagi
dilakukannya saat di Swastiastu, justru untuk pertama
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kalinya saya lakukan ketika di SMAN 1 Denpasar. Saat itu
ada ancaman dari ketua kelas. Bagi siapa yang tidak ikut
membolos maka akan ada sangsinya. Selain membolos,
pergaulan di SMAN 1 Denpasar mulai terbiasa memakai
bahasa Bali kasar untuk mencaci teman. Ini tidak pernah saya
alami selama bersekolah di Swastiastu, entah saat SD maupun
SMP. Itu yang buat saya geleng-geleng kepala.”

Demikianlah, Sri Darma menyadari dirinya
kurang menonjol di bidang akademis, dia pun lalu mencoba
melirik bidang olahraga. Barangkali ini akan jauh lebih baik.
Setidaknya dia sudah punya keahlian dalam olahraga basket.
Setelah dijalani, kemampuan di bidang olahraga basket juga
tidak bisa banyak membantu. Karena ada yang lebih, lebih, dan
lebih jago bermain basket ketimbang dia. Otomatis dia menjadi
penghuni tetap bangku cadangan.
Sri Darma lantas mencoba melirik olahraga lainnya,
bulu tangkis. Senasibnya dengan basket, dia pun hanya dijadikan
sebagai pemain cadangan. Lebih tepatnya pemain lapis tiga. Tak
ingin putus asa, Sri Darma mencoba mencari peluang di bidang
kesenian dengan cara mengikuti ekstrakurikuler memainkan
gamelan, magamel. Setali tiga uang, sama juga jalan ceritanya
dengan yang sebelumnya. Dia merasa tidak bisa berkembang.
Posisi sebagai pemegang gangsa, instrumen melodis dalam
gamelan, yang sangat diingininya malah jatuh ke siswa lain. Dia
hanya kebagian memainkan ceng-ceng yang fungsinya untuk
mengikuti irama kendang dan mengatur dinamika lagu. Posisi
ini umumnya dinilai terendah dalam perkumpulan pemain
gamelan.
Kalah dalam berbagai bidang membuat Sri Darma
minder. Dia pun hanya mampu menjadi anak biasa-biasa saja.
Hanya bisa mengikuti arus yang ada. Itu merupakan sesuatu
yang berada diluar perkiraannya, sebab semasih di Swastiastu
dengan perasaan dan langkah mantap dia bertekad harus
masuk ke sekolah negeri. Namun tidak pernah ada penyesalan
atas pilihannya ini. Sebab bagaimana pun juga, bisa menjadi
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siswa SMAN 1 Denpasar adalah sebuah prestasi luar biasa. Lagi
pula dengan menjadi siswa di sekolah tersebut, Sri Darma bisa
berkawan dengan orang-orang pintar dari seluruh Bali, bahkan
dari daerah lainnya pula di Indonesia.
Sri Darma pun masih mengingat nama kawankawannya yang berada dalam barisan orang pintar, antara lain
Ida Bagus Santi Utama, Nyoman Nuradiyasa, dan Ketut Lama,
yang namanya sudah disebut di atas. Kebetulan ketiganya
merupakan kawan akrab Sri Darma. Mereka menamakan diri
sebagai Geng Bakso. Nama ini diambil dari hobi mereka yang
suka nongkrong dan makan bakso di dekat sekolah. Bukan di
rumah makan atau warung, melainkan cukup yang di gerobak
dorong dan sering mangkal di seberang got. Itu bukan berarti
tidak ada niatan mereka masuk rumah makan atau warung
bakso, seperti yang dilakukan oleh teman-teman lainnya.
Hanya saja karena jatah uang jajan tidak mencukupi, maka
cukuplah membeli di gerobak dorong dan itu pun hanya cukup
untuk semangkuk bakso dan segelas es sirup.
Selain nongkrong sambil makan bakso, empat
sekawan itu, tak pernah melibatkan diri dalam pergaulan
modern ala anak Kota Denpasar pada umumnya, seperti
merokok atau bahkan menenggak minuman keras. Suatu hal
yang penting pula, mereka tak pernah kelayapan di diskotik.
Padahal zaman itu diskotik adalah salah satu tempat pergaulan
anak-anak SMA di Denpasar. Akan terasa kampungan kalau
sampai tak pernah menginjakkan kaki di lantai disko. Namun
anggapan itu tidak dirasa penting oleh Sri Darma dan ketiga
kawannya. Mereka justru lebih nyaman memakai rumah sebagai
tempat nongkrong, terutamanya di rumah Sri Darma.
Terpilihnya rumah Sri Darma sebagai tempat
nongkrong, merupakan sesuatu yang sulit dihindari. Itu karena
sang ayah, Sambereg termasuk orang yang overprotective. Ia
tidak ingin melihat anaknya keluyuran tidak jelas di luar rumah,
apalagi pada malam hari. Alasannya sangat masuk akal, takut
kalau Sri Darma salah pergaulan. “Kalau ingin bermain, ya
suruh kawan-kawannya ke rumah. Kalau perlu ajak saja mereka
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menginap di rumah,” kata sang ayah.
Jika sangat ingin bermain di luar rumah. Ia terikat
pada batas waktu, pukul 22.00. Tidak bisa lebih dari itu. Dari
sudut pandang Sri Darma perlakuan seperti itu dinilainya agak
berlebihan, sebab saat itu dia sudah dewasa. Namun lain
halnya dengan Sambereg, sebagai bagian dari rencana besar
yang dipersiapkan untuk anaknya, keputusan itu sudah sangat
tepat. Sri Darma sepertinya mengerti program yang dirancang
oleh ayahnya, sehingga dia tak pernah mempersoalkannya.
Tak pernah sampai muncul rasa kecil hati pada
diri Sri Darma atas perlakuan ayahnya. Dia yakin semua itu
dilakukan sang ayah semata-mata demi kebaikannya. Sekalipun
tak sedikit temannya yang nyinyir atas perlakuan sebagai “anak
kecil” yang diterimanya dari sang ayah. Namun itu tak sampai
membuatnya minder bergaul dengan sesama teman laki-laki.
Namun berbeda halnya jika sedang berhadapan dengan para
gadis, apalagi terhadap gadis yang menjadi idamannya.
Ada sedikit rasa takut saat melangkah lebih
jauh ketika berhadapan dengan sang gadis idaman. Itulah
sebabnya semasa SMA, Sri Darma hanya baru sampai pada
tahap cinta monyet. Tak pernah sekalipun berani mengatakan
I Love You padahal mungkin saja ada dari barisan gadis yang
sedang menunggu luncuran kata indah itu langsung dari mulut
Sri Darma. Satu hal yang bisa dilakukan Sri Darma hanyalah
memendam perasaan suka jauh di dalam lubuk hati. Itu karena
dia merasa tidak memiliki kelebihan yang bisa dibanggakan di
depan gadis idaman. “Saya tidak berani merayu cewek. Saya
minder, karena uang yang saya miliki sangat terbatas. Jadi saya
tidak bisa ngajak cewek itu makan. Ini yang bikin saya malu,”
ujar Sri Darma.
Saat itu keuangan Sri Darma memang masih berada
dalam pengawasan ayahnya. Padahal sejatinya, seiring dengan
semakin berkembangnya bisnis dan sekolah yang didirikan
ayahnya dan Gorda seperti sudah diceritakan pada bagian
lain, dalam masalah keuangan keluarga Sri Darma sudah relatif
mantap. Boleh dikatakan sudah berkecukupan secara materi.

82

Nyoman Wijaya

Menembus Batas

Bedanya Sekolah Swasta Dan Negeri

Namun terkait dengan kepentingan anak-anaknya, sang ayah
ternyata masih suka perhitungan, dengan suatu alasan supaya
mereka tidak terjerumus oleh uang.
Sebulannya, Sri Darma hanya diberikan uang
sakunya sebesar 33 ribu rupiah. Uang ini tidak keluar langsung
dari dompet Sambereg, melainkan bunga uang deposito atas
nama Sri Darma. Jumlahnya 10 juta rupiah. Ini diberlakukan
juga bagi anaknya yang lain. Setiap bulannya, Sri Darma dan
saudara-saudaranya pergi ke bank mengambil bunga deposito
untuk dipakai sebagai uang saku. Jumlahnya tidak pernah
bertambah, hingga dia lulus dari bangku SMA tahun 1988.
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ulus dari ketatnya persaingan di SMA Negeri 1 Denpasar
sangat melegakan hati Sri Darma. Lega karena bisa keluar
dari kondisi yang membuatnya tertekan dalam ketakberdayaan
akibat kurang mampu bersaing secara akademis, olahraga,
dan bahkan kesenian. Namun tidak cukup hanya sekedar lega,
Sri Darma harus segera mengambil keputusan ke mana dan di
mana dia akan kuliah. Karena kebanyakan temannya mengambil
fakultas teknik, seperti Teknik Mesin, Nuklir, ataupun
Informatika, supaya tidak kalah gengsi, maka Sri Darma juga
memilih Fakultas Teknik, Jurusan Elektro. Institut Teknologi
Bandung menjadi pilihan pertamanya dan Universitas Udayana
yang kedua. Justru dipilihan kedua dia dinyatakan lulus.
“Karena saya hobi dengan pelajaran Fisika, makanya saya
lebih memilih Teknik Elektro yang mempelajari tentang
merancang sebuah analisis sistem elektronika. Kebetulan
elektro juga berbau-bau komputer, jadi lengkap sudah hobi
saya kumpul jadi satu di elektro.”

Sri Darma sebenarnya masih punya pilihan lain,
Undiknas. Namun dia sengaja tidak memilihnya karena gengsi
dengan teman-temannya yang kebanyakan memilih perguruan
tinggi ternama di Jawa. Padahal Jurusan Teknik Elektro di
Undiknas juga tak kalah berkualitas dengan perguruan tinggi
lainnya. Para dosen pengajarnya adalah orang-orang dari
Perusahaan Listrik Negara [PLN].
Keputusan Sri Darma tidak memilih Undiknas
didukung penuh oleh ayahnya. Katanya, “Keputusan Dek –
sapaan sang ayah pada Sri Darma– tidak masuk ke Undiknas
itu benar. Kalau Dek sampai kuliah di Undiknas, pasti tidak
ada dosen yang berani memberi nilai C. Semuanya akan
memberikan A. Sebodoh-bodohnya Dek pasti akan diberi A.
Tidak akan kelihatan kepintaran Dek. Jadi lebih bagus Dek
kuliah di perguruan tinggi lain.”
Dukungan sang ayah semakin memantapkan Sri
Darma menyandang status sebagai mahasiswa Universitas
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Udayana. Dia berharap bisa bersaing dengan mahasiswa lainnya
dan bertekad akan mengembalikan prestasi akademiknya
seperti ketika masih di SMP Swastiastu. Benar saja, Sri Darma
mampu mewujudkan harapan itu menjadi sebuah realita.
Dia kembali berhasil meraih “popularitas” dalam bidang
pendidikan. Terbukti dari beberapa prestasi yang berhasil
diraihnya; lulusan tercepat, lulusan termuda, serta lulusan
dengan IPK tertinggi.
Lebih membanggakan lagi, segala prestasi itu
diperolehnya karena kerja keras sendiri, tanpa meminta belas
kasihan pihak lain, misalnya merengek-rengek kepada dosen
atau ketua jurusan untuk diluluskan, karena alasan demi
orang tua misalnya. Bukannya ingin membanggakan diri, tapi
begitulah kondisi riil yang dirasakan Sri Darma selama kuliah
di Universitas Udayana. Kesuksesannya diawali dari metode
belajarnya yang benar mulai sejak memasuki semester IV.
Sejak itu waktu kuliahnya lebih banyak diisi dengan meringkas
bab demi bab mata kuliah, sekalipun tanpa adanya penjelasan
lebih detail dari dosen.
Minimnya penjelasan dosen bisa dimengerti,
mengingat jumlahnya yang masih terbatas dan yang sudah
bergelar doktor bisa dihitung dengan jari. Proses belajarmengajar pun jadi kurang maksimal dan bahkan sama sekali
tidak menunjukkan irama perkuliahan yang ideal. Kondisi ini
sempat menjadikan Sri Darma ingin pindah ke perguruan tinggi
lain, yang lebih berkualitas. Pilihannya jatuh pada Institut
Teknologi Sepuluh Nopember [ITS] Malang, sebab kebetulan
ketika itu sedang terjalin kerjasama antara Universitas
Udayana dengan insitut tersebut. Namun keinginan ini tidak
mendapatkan dukungan dari sejumlah dosen di kampusnya.
Mereka berkilah serta meyakinkan Sri Darma bahwa tidak lama
lagi, setelah datangnya bantuan laboratorium dari Perancis,
Jurusan Teknik Elektro Udayana akan berbenah diri.
Semangat dan janji yang disampaikan oleh para
dosennya itu akhirnya mampu meluluhkan hati Sri Darma
untuk tidak jadi pindah ke ITS. Apa lagi kemudian memang
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terbukti, Teknik Elektro Universitas Udayana menerima
bantuan laboratorium dari Perancis. Seyogyanya bantuan
ini bisa digunakan secara maksimal oleh para dosen dalam
membantu menyempurnakan dan meningkatkan semaksimal
mungkin kualitas belajar-mengajar. Namun yang terjadi di
lapangan justru sebaliknya. Tidak ada satupun dosen yang
mampu mengoperasikan peralatan canggih yang tersedia dalam
laboratorium tersebut. Itu sama saja artinya dengan tidak ada

9.1. Aktivitas sebagai Sekretaris Senat dan Ketua UKM Fakultas Teknik
Universitas Udayana

9.2. Aktivitas saat mengikuti beladiri Silat “Perisai Diri” Universitas Udayana
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gunanya memperoleh bantuan laboratorium dari Perancis.
Melihat tantangan seperti itu, Sri Darma lantas
berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka sepakat, tidak
ingin melihat bantuan itu terbuang percuma dan hanya
menjadi seonggok benda mati. Mereka pun sepakat belajar
secara otodidak tentang bagaimana cara mengoperasikan alatalat di laboratorium. Usaha mereka berhasil. Seperti terlihat
dari penunjukkan Sri Darma sebagai Kepala Laboratorium
Komputer. Sri Darma bahkan terplih sebagai Sekretaris Senat
Fakultas Teknik dan Ketua UKM. Ia juga aktif dalam latihan
bela diri.
Keberhasilan itu menumbuhkan semangat Sri
Darma untuk mencari terobosan lain. Akhirnya ditemukan, dia
akan belajar secara mandiri untuk semua mata kuliah.
“Saya bersyukur punya kemandirian dalam hal belajar.
Barangkali ini adalah buah dari didikan ayah saya yang begitu
disiplin dan menginginkan saya jadi yang terbaik. Karena
banyak juga teman saya yang tidak tamat, gara-gara tidak
punya inisiatif belajar sendiri. Mereka hanya mengandalkan
dosen. Dari tiga puluh dua mahasiswa Teknik Elektro yang
satu angkatan dengan saya, ada lima belas orang yang tidak
tamat.”

Sri Darma lantas berdiskusi kembali dengan kawankawannya untuk mencari kata sepakat. Terbentuklah sebuah
kelompok belajar yang beranggotakan Faisal, Sukris Muriatun,
Kurnia Nata Atmaja, Gede Ariastina, Ida Bagus Indra Putra,
Gede Kurniawan, Runa Sunadi, serta Wijaya Saputra. Bersama
merekalah Sri Darma kerapkali menghabiskan waktunya. Ketika
sedang tidak ada jadwal kuliah, mereka justru punya acara
sendiri untuk menyibukkan diri, yaitu dengan berorganisasi dan
belajar bersama.
“Saya dan kawan-kawan juga senang berorganisasi untuk
belajar mencari uang. Berorganisasi juga bisa mengajarkan
cara bernegosiasi dan berkomunikasi. Saya dan kawan-kawan
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sering mengadakan berbagai kegiatan di kampus dan mencari
sponsor untuk mendukung kegiatan itu. Hampir setiap tiga
bulan sekali pasti saya dan kawan lainnya membuat berbagai
event.”

Demikianlah, sejak memasuki semester IV, Sri
Darma dan kawan-kawannya memanfaatkan waktu luang
tidak dengan kegiatan hura-hura, melainkan lebih ke halhal yang masih berbau pendidikan. Semua itu memberikan
mereka energi untuk mewakili Universitas Udayana mengikuti
perlombaan membuat robot yang diselenggarakan oleh
universitas-universitas besar di Jawa, seperti ITB ataupun ITS.
Tidaklah mudah membuat sebuah robot, sekalipun
oleh orang-orang yang sudah belajar elektro. Perlu persiapan
yang matang, mulai dari penemuan ide sampai dengan proses
pengerjaannya. Tak cukup itu saja, diperlukan pula modal yang
jumlahnya cukup besar. Karena itu demi bisa mengikuti lomba,
mereka harus mencari sponsor dan kekurangannya ditutupi
dengan patungan. Cara itu terpaksa dilakukan, sebab sekalipun
kesertaan mereka dalam perlombaan itu membawa nama
lembaga, namun tidak ada dukungan dalam bentuk apapun
dari pihak kampus.
Bukan hanya masalah permodalan, mereka
juga mengupayakan sendiri literatur yang dibutuhkan untuk
membuat robot.
“Kami berusaha sendiri. Mencari buku sendiri. Mencari modul
cara perakitan juga sendiri. Alat-alatpun kami beli dengan
uang hasil dari patungan sama kawan-kawan. Sekalipun
dosen di kampus tidak memberi bimbingan, tapi kami tetap
bersemangat akan berangkat mengikuti perlombaan dan
mewakili Teknik Elektro Udayana.”

Kegigihan dan semangat pantang menyerah yang
ditampilkan Sri Darma dan kawan-kawan membuahkan hasil,
setidaknya terciptalah sebuah robot yang pantas disertakan
dalam sebuah perlombaan. Namun gelar juara masih jauh
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dari harapan. Mereka tidak menyesal, sebab bukan itu tujuan
utama mengikuti lomba. Melainkan ingin menunjukkan kalau
mahasiswa Teknik Elektro Udayana juga mampu bersaing
dengan mahasiswa-mahasiswa dari perguruan tinggi ternama
di Indonesia.
Suatu hal yang membuat mereka bangga, temuan
bersama itu sejatinya bisa digunakan dan bermanfaat bagi
masyarakat. Unsur itulah yang membesarkan semangat
untuk mengikuti lomba. Temuan mereka itu berbentuk robot
kincir angin untuk kepentingan rumah tangga. Permasalahan
yang ingin diangkat melalui robot tesebut adalah bagaimana
memanfaatkan air laut dan angin untuk memunculkan
pembangkit tenaga listrik hemat biaya. Cara kerjanya, robot
tersebut diletakkan di atas rumah untuk menangkap hembusan
angin yang kencang. Konsepnya terdengar sangat sempurna,
apalagi ditambah dengan ramah lingkungan karena tenaga
yang dimanfaatkan berasal dari alam. Namun di tengah
kesempurnaan itu, terselip sedikit kekurangan yang menjadikan
temuan mereka kalah bersaing dengan yang dari universitas
lain. Itu karena temuan mereka nantinya akan dihambat oleh
kondisi riil di masyarakat, sebab masalahnya daya listrik yang
diperolehnya hanya 500 volt amper. Sedangkan umumnya
aktivitas rumah tangga membutuhkan sekitar 1300 volt amper.
Sekalipun daya listrik yang dihasilkan masih jauh
dari rata-rata kebutuhan rumah tangga, namun mereka bangga
sebab temuan itu akan menjadi studi awal oleh mahasiswa
generasi berikutnya. Temuan itu bisa dijadikan sebagai pijakan
untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik di masa yang akan
datang. Lebih jauh lagi, keberanian mereka dalam pembuatan
robot di tingkat nasional akan dijadikan acuan dan panutan
oleh generasi berikutnya. Harapan mereka terwujud, sebab
dikemudian hari, para juniornya meneruskan jalan yang telah
mereka rintis, sehingga keberadaan Jurusan Teknik Elektro
Universitas Udayana mulai dikenal, sekalipun hasil temuannya
masih kalah dari penemuan mahasiswa-mahasiswa kampus
ternama di Jawa.
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Selain telah membuka jalan bagi para juniornya
untuk berani mengikuti perlombaan pembuatan robot di tingkat
nasional, secara pribadi, Sri Darma mengakui memperoleh
manfaat yang luar biasa dari perlombaan yang dikutinya
bersama dengan kelompoknya itu. Manfaat tersebut adalah
pentingnya arti sebuah inovasi dan invensi.
Kedua konsep itulah yang diterapkan seorang
mahasiswa dari Universitas Brawijaya, sehingga dia berhasil
memenangkan perlombaan tersebut. Mahasiswa Universitas
Brawijaya tersebut adalah kawan sekelasnya ketika di SMAN 1
Denpasar. Namanya I Putu Ardana.
Putu Ardana berhasil menciptakan sebuah alat
yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat berupa antena
pesawat televisi. Kualitas antena yang dihasilkan jauh di atas
yang sudah umum dijual dipasaran. Istilah kasarnya, sampai
tidak ada lagi “semut-semut” yang tampak di layar kaca televisi
jika sudah menggunakan antena hasil temuan Ardana. Itulah
sebabnya penemuannya segera dipatenkan dan ada investor
yang memproduksinya secara massal dengan merk dagang
Antena Kabeh.
Keberhasilan Ardana menciptakan antena Kabeh
merupakan cambuk bagi Sri Darma untuk semakin maju dalam
pendidikan. Dia menjadi semakin gigih memperjuangkan
prestasi belajar di tengah keterbatasan fasilitas perkuliahan.
Salah satu cara yang ditempuhnya adalah membeli berbagai
macam buku, berbahasa Indonesia maupun Inggris di Kota
Malang. Tidak hanya sekali. Setiap enam bulan sekali, Sri Darma
selalu pergi ke Malang untuk mengunjungi adiknya, Nyoman Sri
Subawa, yang kuliah di Universitas Brawijaya. Sekaligus pula
membeli buku.
Di Malang, ada sebuah toko yang menjual beragam
jenis buku. Namanya Toko Buku Uranus. Keistimewaan toko ini,
karena selalu memberikan diskon yang berlaku untuk semua
buku. Buku yang disasar Sri Darma terutama tentang Teknik
Elektro, yang sama sekali belum pernah dijelaskan oleh para
dosen di kampus. Keseriusannya membaca buku-buku yang
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dibelinya itu membuahkan hasil, seperti terlihat dari nilainilai ujiannya yang selalu meraih nilai sempurna, yaitu A. Ini
membuat dosennya bingung sekaligus terkejut bagaimana Sri
Darma bisa menjawab pertanyaan dengan sebagus itu. Sang
dosen rupanya belum mengetahui kunci keberhasilan Sri Darma
terletak pada keseriusannya belajar secara mandiri.
Keseriusan Sri Darma belajar secara mandiri, boleh
juga disebut sebagai caranya bangkit dari keterpurukan, sebab
sebelumnya dia boleh dikatakan telah mengalami kegagalan.
Peristiwa itu terjadi saat dia masih duduk semester tiga, tanpa
pernah diduga Indeks Prestasinya terjun bebas ke angka 1,7.
Dari tujuh mata kuliah yang diambilnya, ada tiga mata kuliah
yang dinyatakan tidak lulus. Sedangkan empat mata kuliah
lainnya lulus, tapi dengan nilai sekedarnya, C. Pantas saja kalau
dikatakan semester tiga merupakan masa yang terburuk dalam
sejarah perjalanan akademik Sri Darma. Pasti ada faktor yang
menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut. Faktor itu tidak
ada kaitannya dengan kesibukannya berorganisasi, melainkan
karena terlena pacaran. Itulah masa pertama kalinya Sri Darma
mengenal dan merasakan indahnya bunga-bunga asmara
dengan seorang gadis idaman.
Anjloknya prestasi Sri Darma terdengar di telinga
ayahnya. Dia didudukkan di kursi. Raut muka marah tampak
diwajahnya. Namun sesaat kemudian sang ayah merangkulnya.
Dia dinasehati untuk segera bangkit. Tidak boleh terlalu lama
meratapi kegagalan. Kegagalan tidak layak diratapi melainkan
harus dihadapi demi sebuah kebaikan. Tak cukup hanya dengan
semangat, sang ayah juga mengajari sedikit tentang bagaimana
seharusnya menghargai sebuah kehidupan yang sudah digariskan
Sang Pencipta. Salah satu bentuk pengajaran yang dilakukan
oleh ayahnya adalah disiplin dalam penggunaan uang.
Ajaran mengenai cara-cara penggunaan uang
sudah sering didengar oleh Sri Darma dari mulut ayahnya.
Dulu ketika masih di SMP dan SMA, sang ayah membatasi uang
sakunya. Ternyata saat kuliah juga tidak ada perbedaannya.
Hanya 130 ribu rupiah setiap bulannya. Uang sejumlah itu cukup
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untuk memenuhi gaya hidup anak kuliahan. Harus membeli
bensin, apalagi saat itu dia sudah membawa mobil. Setelah
terpotong untuk membeli bensin, masih harus memikirkan
untuk mentraktir pacar saat berkencan. Tidak mungkin pergi
berkencan dengan dompet kosong. Kondisi anak muda yang
seperti ini sudah terbaca sebelumnya oleh sang ayah. Namun
tetap saja tak ada niatan dari ayahnya untuk menaikan uang
saku.
Keterpurukan Sri Darma di semester III, akhirnya
membuat sang ayah memikirkan cara lain, bagaimana
memberikan Sri Darma uang, namun bukan secara langsung
melainkan melalui proses antara. Ibaratnya, dia tidak
ingin terus-menerus memberinya ikan secara cuma-cuma,
melainkan sebuah pancing untuk menangkap sendiri ikan
yang diinginkan. Sang ayah melakukan teknik tersebut dengan
cara memberikannya tawaran mengajar di Undiknas. Jelas
bukan sebagai dosen, melainkan pelatihan bagi para dosen
dan mahasiswa Undiknas dalam pengaplikasian komputer.
Tawaran ini ditolaknya, bahkan sempat membuat Sri Darma
marah, karena malu kenapa anak pemilik kampus harus ikut
mengajar. Namun setelah sang ayah membeberkan maksud dan
tujuannya, dia pun langsung menerimanya.
“Tujuan ayah menyuruh saya mengajar bukan semata-mata
untuk mencari uang, melainkan belajar bagaimana caranya
berbicara dengan penuh percaya diri di depan umum. Saat
diajukan pertanyaan, maka dapat secara langsung dijawab.
Jadi otomatis terlatih untuk menjawab secara cepat. Dan
terpenting ilmu komputer yang saya kuasai tidak akan ada
manfaatnya kalau tidak ditransfer pada orang lain. Seperti
itulah didikan ayah pada saya.”

Mulailah Sri Darma memberikan pelatihan
komputer di Undiknas sepulang kuliah. Banyak hal baru tentang
perkembangan dunia komputer yang diajarkannya. Mulai dari
program Lotus hingga WordStar. Tentunya ada imbalan setimpal
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