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KATA PENGANTAR
 
Om Swastiastu,

Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan 
Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena berkat 
rahmatNya buku Sapta Bayu Sri Kesari Warmadewa dapat 
diterbitkan sesuai renana. Buku in merupakan buku saku yang 
memuat tentag tentang kearifan Sri Kesari Warmadewa yang 
diformulasikan dalam bentuk “Sapta Bayu” yakni tujuh nilai 
yang menjadi kekuatan bagi sivitas akademika Universitas 
Warmadewa dalam melaksanakan tri darma perguruan tinggi. 

Penerbitan buku ini tidak terlepas berkat dukungan 
dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini 
kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang 
sedalam-dalamnya kepada Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpi 
Propinsi Bali Dr. Drs. A. A. Gde Oka Wisnumurti, M. Si; dan Rektor 
Universitas Warmadewa Bapak Prof. dr. I Dewa Putu Widjana, 
DAP&E.Sp. Park, atas arahan dan dukungannya sehingga buku 
ini terwujud sesuai harapan. Ucapan terima kasih juga kami 
sampaikan kepada Bapak/ibu Tim penyusun buku ini yang telah 
bersama-sama bekerja sesuai tugas yang diberikan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa keberadaan buku 
ini masih banyak kekurangannya dan masih ada hal-hal yang 
belum tercakup di dalamnya karena masih perlu dicermati 
bersama. Dengan demikian, kami mohon masukan dan saran 
dari berbagai pihak demi kesempurnaan buku ini. Sebagai 
akhir kata semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan 
makna bagi ivitas akademika Universitas Warmadewa dalam 
pelaksanaan pengembangan lembaga  di masa kini dan masa 
mendatang.
Om Shanti, Shanti, Shanti Om

Denpasar, Agustus 2018
Penyusun
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SAMBUTAN REKTOR
UNIVERSITAS WARMADEWA

Pertama ijinkanlah saya menyampaikan Puja Pangastuti 
dan Sesanti Angayubagia kehadpan Ida Shang Hyang Widi Wasa 
dan Ida Sri Ksari Warmadewa, atas tersusunnya buku saku Spirit 
Sapta Bayu untuk sivitas akademika Universitas warmadewa. 
Pada kesempatan yang berbahagia ini saya selaku  Rektor 
Universitas Warmadewa menyampaikan terima kasih, kepada 
tim penyusun Buku Saku Spirit Sapta Bayu, yang akan menjadi 
pedoman dalam kehidupan kampus bagi sivitas akademika, 
pegawai dan seluruh jajaran pengelola Universitas Warmadewa. 
Spirit Sapta Bayu merupakan nilai luhur dari ajaran Ida Sri Ksari 
Warmadewa yang menjadi Raja Bali pertama. Dari sejarah 
berdirinya Universitas Warmadewa, yang memakai nama Raja 
Bali pertama ini, sehingga merupakan kewajiban kita untuk 
menjalankan ajaran beliau agar dapat memberikan inspirasi 
untuk kemajuan Universitas Warmadewa. 

Sesuai dengan arahan Kementerian Riset Teknologi dan 
Pendidikan Tinggi, sebuah perguruan tinggi alangkah baiknya 
memaknai nilai nilai luhur yang ada dari sejarah berdirinya 
Perguruan Tinggi dikembangkan secara khusus untuk menjadi 
ciri khas sebuah perguruan tinggi. Dengan menonjolkan nilai 
luhur ini menjadi ciri khas lulusan Universitas Warmadewa, 
maka sudah pasti tidak ada yang akan menyaingi. Untuk 
meraih cita cita ini sudah tentu dengan bekerja keras semua 
unsur pengelola dan unit unit untuk bersinergis agar bisa 
mengimplementasikan nilai luhur yang dimaksud sesuai 
dengan ajaran Ide Sri Ksari Warmadewa. Dengan adanya buku 
saku ini yang akan disebarkan kepada seluruh mahasiswa baru 



tahun akademik 2018/2019, saya berharap seluruh mahasiswa 
mempunyai karakter sesuai dengan nilai luhur dari Ide Sri Ksari 
Warmadewa. Karakter yang dimaksud adalah karakter yang 
positip untuk mengembangkan diri dalam mengabdikan 
ilmunya di tengah masyarakat dalam mengabdi kepada Bangsa 
dan Negara. 

Persaingan perguruan tinggi semakin hari semakin 
ketat, sehingga diperlukan untuk menghasilkan lulusan yang 
mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi 
lain. Untuk menjawab tantangan ini adalah memberikan 
pemamahan kepada seluruh mahasiswa agar mengerti 
tentang nilai luhur yang terkandung dalam Spirit Sapta Bayu, 
yang merupakan tujuh nilai luhur yang sangat relevan dengan 
kehidupan di jaman global ini, guna memenangi persaingan. 
Dalam membangun budaya akademik dan tata kelola (Good 
University Governance) di Universitas Warmadewa dan bila kita 
cermati juga telah ada makna itu pada beberapa nilai luhur 
pada Spirit Sapta Bayu. Harus kita akui nilai luhur Spirit Sapta 
Bayu ini tidak hanya berorientasi masa kini, tetapi sangat 
cocok sebagai inspirasi kepemimpinan di masa yang akan 
datang dan  sangat visioner untuk diterapkan untuk menatap 
masa depan.  Kemudian bila dihubungkan dengan kata kunci 
pada Visi Universitas Warmadewa yang terdiri dari: bermutu, 
berwawanan ekowisata dan berdaya saing global pada tahun 
2034 juga sudah terangkum pada nilai luhur Spirit Sapta Bayu. 

Dengan disebarkan buku ini kepada seluruh sivitas 
akademika Universitas Warmadewa agar dijadikan inspirasi 
dalam menjalankan tugas tridharma perguruan tinggi. 
Kedepan untuk pengembangan Universitas Warmadewa,  perlu 
dibuatkan parameter yang kuantitatif untuk mengukur seberapa 
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jauh telah di implementasikan nilai luhur spirit Sapta Bayu. 
Kepada seluruh sivitas akademika Universitas Warmadewa mari 
bersama-sama untuk menghormati dan mengimplementasikan 
nilai luhur Sapta Bayu ini sebagai pedoman dalam pengelolaan 
Universitas Warmadewa, semoga semakin hari semakin maju 
untuk bersaing di era global ini.

Universitas Warmadewa
Rektor,

Prof. dr. I Dewa Putu Widjana, DAP&E.Sp. Park. 



SAMBUTAN KETUA YAYASAN 
KESEJAHTERAAN KORPRI PROPINSI BALI

Om Swastyastu,
Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali memberikan 

apresiasi dan menyambut baik diterbitkannya buku saku 
Sapta Bayu Sri Ksari Warmadewa. Sapta Bayu merupakan tujuh 
kekuatan, energi positif sebagai ekstrak nilai yang terkandung 
sebagai spirit yang sangat kontekstual untuk dipedomani 
oleh karena itu, buku saku ini sangat penting dipelajari dan 
dipahami oleh sivitas akademika khususnya dan masyarakat 
pada umumnya, karena dalam buku saku ini dijelaskan tentang 
nilai-nilai dinamis Sri Ksari Warmadewa dalam memimpin 
pemerintahan dan selanjutnya dirumuskan dalam bentuk butir-
butir nilai dan divisualisasi dalam bentuk simbul sebagai bentuk 
penghormatan kepada Dinasti Warmadewa yang nama beliau 
diabadikan sebagai nama Universitas Warmadewa.

Dengan terbitnya Buku saku Sapta Bayu Sri Ksari 
Warmadewa, saya berharap seluruh sivitas akademika 
khususnya dan masyarakat pada umumnya dapat memahami 
dan meneladani semanga/spirit Sri Ksari Warmadewa sebagai 
nilai yang hidup dan menginsipirasi dalam kehidupan sehari-
hari.

Terima kasih kepada tim penyusun atas kerja keras  
menyusun buku saku, agar bermanfaat bagi kita semua.
Om Santih, Santih ,Santih Om.

YAYASAN KESEJAHTERAAN KORPRI 
PROPINSI BALI

KETUA

DR. DRS. A.A.GEDE OKA WISNUMURTI,M.SI 
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BAB I 
LATAR BELAKANG

Sapta Bayu merupakan abstraksi dari nilai-nilai kearifan 
kepemimpinan Sri Ksari Warmadewa di Bali. Hal ini dapat 
dibuktikan dari beberapa warisan budaya yang ada berupa 
prasasti yaitu prasasti Blanjong, prasasti Malet Gede, dan 
prasasti Panempahan tahun 835 Saka (913 Masehi) (Goris, 1948; 
Kartodirdjo, 1975). Adhipatih Sri Ksari Warmadewa sebagai cikal 
bakal dinasti Warmadewa telah menunjukkan kemampuan 
kepemimpinan yang ditandai dengan tanda kemenangan (jaya 
cihna) atas musuh-musuhnya, kemampuan menguasai bahasa 
asing dan menghormati keberagaman.

Sri Ksari Warmadewa menurunkan nilai-nilai 
kepemimpinan yang religius, menghormati keberagaman, 
bijaksana, inovatif, kreatif, mencintai lingkungan, dan mandiri 
serta mensejahterakan rakyat. Untuk mengabadikan dan 
menghormati kebesaran jasa-jasa beliau, maka diabadikan 
sebagai nama lembaga pendidikan tinggi di Bali, yaitu 
Universitas Warmadewa (Raka, 2009). Kemampuan Sri Ksari 
Warmadewa dalam menjalankan pemerintahan, diformulasikan 
dalam nilai-nilai keunggulan yang disebut Sapta Bayu, sebagai 
spirit yang dijadikan pedoman bagi sivitas akademika Universitas 
Warmadewa.
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