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Sambutan 

Dekan FEB Undip
Prof. Dr. Suharnomo, 
SE., M.Si. 

Assalamualaikum Warahmatullahi wa barakatuh.

Tanggal 24 Maret 2021 keluarga besar fakultas ekonomika 
dan bisnis Univer sitas Diponegoro mera sa sangat kehilangan. 
Sosok yang menjadi panutan, tela dan.  Guru Besar bukan 
ha nya beliau dikenal sebagai ahli di bidang perpajakan 
dan ekonometrika, namun juga dikenal sebagai sosok yang 
sangat santun. Sosok yang memiliki pribadi menye nangkan, 
memiliki akhlak yang sangat terpuji. Dan dikenal memiliki 
banyak solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi 
Mahasiswa. 

Tidak hanya mahasiswa,  Prof. Miyasto  juga dikenal sebagai 
pemberi solusi bagi banyak masalah yang juga dihadapi 
dosen. Artinya bisa memberikan solusi, bisa memberikan 
gambaran bagaimana menyelesaikan masalah yang 
dihadapi. Dengan pendekatan yang sangat baik “jalan 
tengah” tidak pernah mengorbankan kualitas. Namun juga 
di sisi yang lain beliau selalu memberikan kepercayaan 
penuh  dan optimisme  kepada mahasiswa. Bahwa 
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mahasiswa bisa menyelesaikan tugas akhirnya, di skripsi, 
tesis maupun terutama di disertasi. Banyak dorongan dari 
Prof. Miyasto yang menjadikan mahasiswa sangat berterima 
kasih akhirnya lulus. Meskipun banyak sekali hal-hal yang 
bisa jadi teknis dan nonteknis dihadapi oleh mahasiswa.

Hal tersebut menjadi catatan besar bagi kita semua. 
Mahasiswa saat kehilangan sosok beliau. Dan kita semua 
di fakultas juga sangat kehilangan seseorang yang selalu 
memiliki solusi dari banyak masalah. Masalah merupakan 
hal yang seperti biasa dalam hidup, kita hadapi masalah baik 
itu di level individu maupun level institusi.

Tanggal 11 Maret saya masih sempat video call dengan 
beliau, memberikan semangat dan sehat. Kelihatan sangat 
sehat, Meskipun berbaring di RSND (Rumah Sakit Nasional 
Diponegoro). Kami masih sempat berbincang. Beliau 
bertanya kepada saya, “Ternyata Pak Dekan pernah kena 
Covid ya?” Saya jawab, “Iya betul Prof, dari tanggal 1 sampai 
17 November Mondok di RSND.” Beliau berkata, ”Oh, maaf 
ya saya kok sampai nggak tahu.”  

Dengan pengalaman saya itu kemudian saya sampaikan ke 
beliau untuk tetap semangat, makan yang banyak,  berjemur 
di matahari dan melapangkan pikiran. Intinya seperti itu. 
Kemudian saya juga kirim beliau bio Syafa, semacam  obat 
herbal itu yang banyak dipakai oleh banyak dokter. Saya 
sendiri juga pakai dan Alhamdulillah bisa lebih cepat 
sembuh. Namun qodarullah, Allah menentukan segalanya.  
Takdir beliau tanggal 24 April, beliau meninggalkan kita 
semua. Dan kita sangat kehilangan.
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Kemudian atas prakarsa teman-teman juga kita membuat 
peringatan 7 hari beliau. Dan kami kali ini sangat berterima 
kasih atas prakarsa dari teman-teman alumni dan Edents 
yang akan membuat buku kenangan pada sosok beliau. Oleh 
karena itu saya sangat menyambut baik. Semoga kenangan-
kenangan tentang beliau bisa kita baca. Kemudian kita bisa 
sebar-luaskan kepada khalayak yang lebih luas lagi, sehingga 
kita bisa memetik pelajaran dari beliau. Dari ketawadhuan 
beliau, meskipun pendidikan makin tinggi, bekerja dari di 
mana-mana. Dari Undip, Lemhannas dan di banyak tempat 
namun beliau tidak melupakan bahwa yang paling utama 
dari diri manusia adalah akhlak yang mulia, kebaikan hati 
kesediaan menolong, dan juga tidak bersifat sombong dan 
tinggi hati. 

Sosok seperti beliau ini saya rasa semakin kita butuhkan 
di era sekarang ini. Dimana peradaban materi, peradaban 
pragmatis sudah lama sekali mengalahkan peradaban value, 
peradaban nilai. Oleh karena itu, sekali lagi kami terima kasih 
atas prakarsa dari teman-teman semoga buku kenangan 
buku kecil ini bisa memberikan manfaat keberkahan. Dan 
juga memberikan inspirasi, selain tentu saja kenangan 
kepada sosok beliau. Dan semoga kenangan pada beliau 
abadi. A

Terima kasih. 

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
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Pengantar 
Editor 
Selayang Pandang 
Prof. Miyasto
Dewi Safitri

Garis hidup Prof. Miyasto nampaknya sudah jelas sejak awal: 
pendidik. Meskipun dikenang sebagai birokrat, manajer, 
pemikir, pakar, dan pemberi jalan keluar dari berbagai kesu-
litan mahasiswa, karier profesionalnya berawal dan berakhir 
di kampus. 

Saat menyandang purnatugas dari status Aparat Sipil 
Negara Januari 2021, almarhum masih menyempatkan diri 
mengajar, membimbing dan menguji mahasiswa studi S3 
setelah diminta kembali ke Fakultas Ekonomika dan Bisnis 
Undip sejak setahun sebelumnya, Januari 2020. Hampir 
tak ada yang bisa menghalangi kecintaannya pada profesi 
mengajar dan membimbing mahasiswa. Selama 11 tahun 
disibukkan dengan dinas sebagai Tenaga Ahli Lemhannas 
(2008-2019), Prof. Miyasto akan berangkat dengan 
penerbangan pagi pada setiap Senin dan kembali pada 
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setiap Kamis ke Semarang agar bisa mengajar sepanjang 
akhir pekan pada mahasiswa S1, S2 dan S3 di Undip. Belum 
termasuk perannya sebagai pengajar dan promotor di 
universitas lain seperti di Trisakti, Jakarta.  

Demi mendukung mahasiswa yang dipromotorinya dalam 
sebuah ujian tesis doktoral, Prof. Miyasto yang sedang 
dirawat inap karena sakit ngotot menghadiri sidang. Dokter 
tentu melarang karena mengkhawatirkan kondisinya. 
Akhirnya si mahasiswa dinyatakan berhasil mempertahankan 
disertasi dan langsung menuju ruang rawatnya setelah 
sidang selesai. 

Berbagai kisah semacam ini lazim diceritakan saat pribadi 
Prof. Miyasto disebut. Ada kesaksian mantan mahasiswa yang 
datang mengadu karena tak sanggup membayar SPP akibat 
orangtua tak lagi sanggup mengirim ongkos kuliah. Ada yang 
terancam tak diwisuda karena, lagi-lagi, tak ada biaya. Ada 
pula mahasiswa yang mencari uang saku untuk menghadiri 
seminar di Jakarta dan Prof. Mi merespon dengan 
mengeluarkan uang dari dompet sendiri. Bahkan mahasiswa 
yang nekat mendatangi ruangannya untuk minta pekerjaan 
karena menganggur. Almarhum Pak Miyasto menerima 
berbagai keluhan dan permintaan bantuan ini dengan kepala 
dingin dan ringan tangan.  

Koleganya di berbagai lembaga mengakui dan memuji 
disiplin kerjanya yang spartan dan tak kenal lelah. Jarak 
Semarang-Jakarta sukses ditempuh bolak-balik selama lebih 
dari satu dekade tanpa mengeluh. Kinerjanya yang sangat 
baik membuat Lemhannas menawari kelanjutan karier 
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di lembaga itu pasca pensiun, tetapi tawaran ini ditolak. 
Tidak begitu jelas alasannya, apakah beliau ingin lebih 
mengabdikan dirinya di almamater. 

Setelah 70 tahun yang produktif dan penuh karya, Prof 
Miyasto jatuh sakit. Berita tentang sakitnya Pak Mi, 
menyebar dari berbagai grup perbincangan alumni FEB 
Undip di media sosial, mengundang beragam simpati 
dan bahkan digelar doa bersama antar angkatan. Prof. 
Miyasto meninggal dunia dan dimakamkan di Pemakaman 
Universitas Diponegoro, Tembalang pada 24 Maret 2021 
dengan protokol kesehatan. 

Kehilangan Prof Miyasto, adalah sebuah kehilangan besar 
untuk seluruh Universitas Diponegoro, kata Rektor Prof. Dr. 
Yos Johan Utama SH. MHum saat mengantar pemakaman 
almahum. Tiga minggu lalu, Prof. Mi menemui Rektor Prof 
Yos untuk berpamitan setelah memasuki masa pensiun. 
“Mungkin pamitan itu adalah isyaratnya akan meningalkan 
kita semua,” kata Prof. Yos Johan.A
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Kisah “Pemikul” 
Beban Orang Lain
M. Luthfi Hamidi
Penyelaras akhir
richnow.sharing@gmail.com

“The first step to be a good man 
is this: You must deeply feel the 
burden of the stones some else 
[is] carrying.” 

– Mehmet Murat Ildan

Kalau kualitas untuk 
menjadi seorang yang 
baik, seperti yang disebut 
Mehmet Murat Ildan, 
Prof. Miyasto adalah 
satu di antara orang baik 
itu. Buku ini, baris per 
baris, adalah testimoni 
bagaimana kualitas itu 
ditunjukkan Prof. Mi, oleh berbagai kalangan dari lintas 
generasi. Wajar jika di hari ketika beliau berpulang, banyak 
yang merasa kehilangan. Hampir mustahil menghapus 
kenangan dan budi baik beliau dari ingatan. 

Tujuh hari dari wafat beliau, dalam Meeting Zoom untuk 
berkirim doa yang diinisiasi oleh kawan-kawan mantan 
pengelola majalah EDENTS (majalah Mahasiswa FEB Undip), 
terlontar sebuah gagasan untuk membukukan sepak terjang 
beliau. Sebuah kesaksian dari orang-orang terdekat, bahkan 
orang-orang yang seperti saya, yang mengenal beliau hanya 
sekejap. Ide instan itu ternyata diamini oleh hampir semua 
yang hadir. Uniknya, mereka siap bergotong royong dan 
siap kroyokan agar kenangan ini bisa diusahkan diluncurkan 
ketika 40 hari peringatan beliau. 
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Kenapa begitu besar energi yang terpantik dari Prof. Mi? 
Tidak bisa dipungkiri itu terlahir karena rasa hormat dan 
penghargaan atas semua dedikasi dan jasa beliau semasa 
beliau berinteraksi dengan semua kalangan. Hampir bisa 
dikatakan, di mana ada beliau, tiap masalah bisa dicarikan 
solusinya. Hebatnya, beliau tidak hanya memberikan 
nasehat, tapi dalam banyak kasus, beliau juga terjun 
membimbing secara langsung, bahkan tidak segan-segan 
merogoh kantong sendiri demi bisa membantu orang lain 
atau program yang sedang ditangani. 

Buku ini mencoba memilah kehidupan Prof. Mi dalam enam 
segmen sesuai yang disampaikan oleh para kontributor 
naskah: Sapa sahabat, Pendidik sejati, Intelektual Bernurani, 
Birokrat humanis, Ungkapan keluarga, dan  Komitmen 
beragama. Tentu, semestinya masih banyak kekayaan dan 
khazanah kehidupan almarhum yang belum sepenuhnya 
tergarap. Namun, paling tidak, konten yang tertulis ini 
sudah mewakili pandangan berbagai kalangan yang telah 
berinteraksi dengan beliau.

Buku ini dimaksudkan untuk paling tidak dua hal. Pertama, 
agar banyak kebaikan yang selama ini hanya tersimpan 
rapat oleh masing-masing individu yang berinteraksi dengan 
beliau itu bisa menjadi domain publik. Harapannya, Pembaca 
budiman bisa mengambil inti sari sebagai bahan pelajaran 
dan teladan bagaimana menjadi sosok yang berakhlak baik, 
penolong, pembelajar, pendidik, penyabar, pembimbing, dan 
segudang kualitas dan karakter kebaikan yang ada pada diri 
Prof. Mi. 
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Yang kedua, buku ini menjadi sarana bersyukur kita telah 
dipertemukan dengan sosok yang menginspirasi. Sekaligus 
menjadi doa agar semua perbuatan baik beliau itu ada yang 
mencontoh dan bergulir menjadi segenggam amal jariah 
untuk beliau. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah 
bersabda, “Barang siapa yang telah berbuat kebaikan kepada 
kalian, hendaklah kalian membalasnya. Jika kalian tidak 
mampu membalasnya, maka berdoalah untuknya, hingga 
kalian tahu bahwa kalian telah bersyukur. Allah adalah Dzat 
Yang Maha Tahu Berterima kasih dan sangat cinta kepada 
orang-orang yang bersyukur.” (HR. Thabroni).

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih pada semua 
yang terlibat dalam penulisan buku ini. Khususnya kepada 
Ibu Dra. Endang Tri Widyarti, MM (istri Prof. Miyasto) yang 
mengizinkan dan sangat mendukung proses penulisan 
testimoni ini, Dekan FEB Undip, Prof. Dr. Suharnomo, 
M.Si., dan seluruh  dosen, pejabat publik, para sahabat, 
dan kolega yang dengan antusias menyumbang naskah 
yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tidak kalah 
penting, terima kasih saya sampaikan kepada mereka di 
balik layar yang membuat buku ini bisa disajikan kepada 
pembaca:  Agus M. Irkham (IESP '97), Syarif Fadilah (IESP 
'96), Dewi Safitri (IESP '92), Didik Kristanto  (Akt 2000), M. 
Chalel (IESP '95), Prayogo P. Harto (Akt '95), Shoimatul 
Fitria (Manajemen 2002), Surya  Raharja  (Akt '94), Darwanto 
(IESP '98), Rusli Abdullah (IESP 2003), Abrra Puspa Ghani 
Tallatov (IESP 2006), Enny Sri Hartati (IESP '89) Krisna Dwi 
Setiawan (Manajemen '92), Toni Teguh Harianto (D3 Akt 
'95); Indriawan Agung (Manajemen '95), Jarot Mulyawan 
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(Akt '94), Hertoto Eko Prasetyo Utomo (Akt '94), Suharnomo 
(Manajemen '90), Musa Aminullah (FEB angkatan 2020), 
Danny Farhan Al Wajdi (FEB angkatan 2020), Muhammad 
Anisulfuad (FEB angkatan 2018), Luvita Dyaningsih (FEB 
angkatan 2020), Tsania kristya Aszahra (FEB angkatan 2020). 

Dalam hitungan normal, buku ini mungkin bisa diselesaikan 
dalam hitungan paling tidak tiga sampai enam bulan. 
Namun, berkat pertolongan semua pihak, kendala waktu 
ini bisa dipersingkat. Tentu, ini bisa berdampak akurasi 
dan kedalaman eksplorasi kehidupan Prof. Miyasto 
belum terkelola secara maksimal. Mewakili semua yang 
terlibat dalam penyusunan buku ini, saya menyampaikan 
permohonan maaf  yang tulus atas keterbatasan ini.

Akhirnya, kepada pembaca, selamat menjelajah. Tiap 
kebaikan yang Anda tiru dari Prof. Mi, pahalanya bukan 
hanya kembali kepada beliau, tapi juga kepada Anda sendiri. 
Bahkan pahala dari orang-orang lain yang telah menjadikan 
Anda sebagai teladan baru. A
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Prolog
Profesor dengan 
Pendekatan 
Bulkonah yang 
Unik
Prof. Dr. Suharnomo, 
S.E., M.Si.

Saya mengenal Prof. Miyasto sangat lama. Ketika masuk 
ke Undip pun sudah mengenal beliau sebagai profesor 
dengan kompetensi yang masih sangat jarang waktu itu, 
yaitu perpajakan dan ekonometrika. Sebagai dosen muda, 
saya tidak terlalu banyak berinteraksi dengan beliau 
karena memang beliau sangat sibuk. Namun demikian, 
kesempatan untuk mengenal beliau lebih dalam datang 
ketika terjadi gempa di Jogja dan Klaten pada 27 Mei 2006. 
Gempa tersebut merupakan bencana yang luar biasa bagi 
masyarakat Jateng dan DIY, terutama di daerah Klaten 
dan sekitarnya. Bencana tersebut juga dibarengi dengan 
ancaman dari gunung merapi yaitu adanya wedus gembel 
yang mengalir deras dari lereng-lerengnya, sehingga 
membuat masyarakat sekitar ketakutan. Jadi ada ketakutan 
karena dua ancaman bencana yang terjadi, yaitu dari gunung 
dan dari laut. Alhamdulillah saya dipilih oleh Prof. Miyasto 
untuk membantu beliau sebagai volunteer atau sukarelawan 
di Tim Teknis Nasional (TTN) Penanggulangan Bencana yang 
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“Ada satu ilmu yang beliau 
terapkan, yaitu ilmu yang 
disebut Bulkonah. Saat 
itu saya berpikir itu apa, 
ternyata itu singkatan 
dari bulat, kotak, dan 
panah. Jadi hampir 
semua permasalahan-
permasalahan yang sulit 
bisa diselesaikan.”

diketuai Prof. Sutatwo dari 
UGM dengan wakilnya Prof. 
Miyasto dari Undip. 

“Ada satu ilmu yang beliau 
terapkan, yaitu ilmu yang 
disebut Bulkonah. Saat 
itu saya berpikir itu apa, 
ternyata itu singkatan 
dari bulat, kotak, dan 
panah. Jadi hampir 
semua permasalahan-
permasalahan yang sulit 
bisa diselesaikan.” 

Kemudian anggotanya bertambah banyak terutama dari 
UGM, Undip, dan instansi lainnya. Saya, Mbak Nonik, dan 
beberapa teman lain diminta untuk ikut serta menyiapkan 
data-data ekonomi bencana tersebut (gempa). Sehingga 
hampir setiap minggu saya ke Jogja dan daerah Klaten 
untuk mengumpulkan data-data yang terkait dengan gempa 
tersebut, data-data pemulihan ekonomi gempa. Oleh 
karena itu, hampir setiap minggu saya satu mobil dengan 
Prof. Miyasto. Biasanya saya ke kampus atau menunggu 
di Patung Kuda. Perjalanan cukup lama, sampai di lokasi 
pagi-pagi. Terkadang pulang ke Semarang ketika malam, 
atau terkadang tidur di sana karena lembur. Tetapi yang 
jelas harus membuat progres laporan tentang data yang 
kita kumpulkan dari kecamatan-kecamatan di Jateng dan 
DIY yang terkena dampak gempa bumi tersebut. Saat itu 
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saya mengenal Prof. Miyasto lebih dekat lagi sebagai sosok 
yang menarik. Saya pikir beliau pendiam, tapi ternyata lucu 
juga. Banyak cerita-cerita karena hampir setiap minggu kami 
berada pada satu mobil yang sama. 

Ilmu Bulkonah yang Unik

Hal itu berlangsung selama satu setengah tahun. Sampai 
tiba saatnya kuliah saya di Unpad habis Beasiswa Pendidikan 
Pascasarjana (BPPS). Saya ditelepon dari admisi Unpad 
dan ditanya, “Ini bagaimana?” Saya tegang sekaligus 
stress, karena saya pikir gempa Jogja dan Klaten bisa untuk 
selingan di kala membuat disertasi. Tapi rasanya lama-lama 
keterusan dan menikmati, yang membuat disertasi saya 
terbengkalai. Saya putuskan mundur dari tim TTN Prof. 
Miyasto, yang kemudian digantikan Pak Wiratno. Akhirnya 
saya ke Bandung. Tetapi dari proses perjalanan satu 
setengah tahun itu saya mengenal pribadi Prof. Miyasto lebih 
dekat. Dari wajah beliau saya rasa orangnya sangat serius, 
tapi jika menerangkan sesuatu itu menarik, menarik sekali. 

“Ada satu ilmu yang beliau terapkan, yaitu ilmu yang 
disebut Bulkonah. Saat itu saya berpikir itu apa, ternyata itu 
singkatan dari bulat, kotak, dan panah. Jadi hampir semua 
permasalahan-permasalahan yang sulit bisa diselesaikan.” 

Beliau ambil spidol kemudian whiteboard. Kemudian beliau 
memulai dari hampir semua masalah yang rumit untuk 
didekati dengan skema-skema. Ibaratnya ketika kita belajar 
komputer, maka ada kotak, ada bulat, kemudian ada panah-
panah. 
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Misalnya beliau 
menjelaskan sebenarnya 
permasalahan itu apa, 
kemudian diidentifikasi 
masalah tersebut dalam 
bentuk kotak-kotak. Beliau 
akan memverifikasi bahwa 
itulah permasalahannya. 
Setelah itu akan muncul 
dalam bentuk bulatan dan 
ada kotak-kotak untuk 
menunjukkan ada masalah 
apa dan faktor-faktor 
apa saja yang membuat 
masalah itu. Kemudian 
beliau kasih panah mengarah pada bulat, kemudian muncul 
pertanyaan di sebelahnya “Apakah ini sebuah langkah yang 
benar?” dan diberikan opsi “Ya” atau “Tidak”. Kemudian 
dilanjut lagi dengan bulatan atau kotak bertemu ujungnya. 
Mungkin mirip dengan Analitycal Hierarchy Process atau 
kalau di komputer itu flowchart, namun versi beliau bernama 
Bulkonah (bulat, kotak, panah). Bagi saya hal yang sangat 
sulit, sangat berat, dan masalah yang ruwet, di tangan beliau 
menjadi sangat mudah, di tangan beliau menjadi sangat 
simpel dengan tiga hal tadi. Bulkonah menurut saya sangat 
lucu karena seperti nama manusia. Tetapi itu menjadi solusi-
solusi persoalan yang ada di masyarakat setidaknya ketika 
kita menyelesaikan berbagai masalah saat bencana gempa 
bumi tahun 2006 di Klaten dan Jogja. 

“Adik-adik, (karena penguji 
lain juga masih muda-
muda dan baru lulus S3) 
mendidik itu yang pertama 
memberikan contoh, yang 
kedua selalu optimis dan 
memberikan harapan. 
Jangan menurunkan mental 
mahasiswa.” 
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Tahun 2009 saya lulus dari S3 Unpad dan mulai ngajar di 
MM tahun 2010. Kebetulan ngajar manajemen strategis dan 
berpasangan dengan beliau (Prof. Miyasto), sehingga saya 
bertemu lagi dengan konsep Bulkonah. Saya rasa itu cara 
yang sangat tepat di manajemen strategis, isinya seperti 
itu semua ketika membuat long term, planning, middle 
ring planning, daily activities planning, dan policy. Hampir 
semuanya bisa didekati dengan Bulkonah, kemudian di 
manajemen strategi sektor publik juga menghadapi hal yang 
sama, kebanyakan terkait dengan masalah-masalah yang 
ada di perusahaan. 

Sosok Pendiam nan Multitalent

Kemudian yang sama masih ingat betul yaitu suatu hari 
saya menguji proposal S3 dengan beliau. Itu saya pikir harus 
banyak belajar tentang wisdom dari beliau. Waktu itu ada 
mahasiswa yang memang sudah cukup tua dan bagi kita 
revisi banyak-banyak, ya, kita kasih masukan sangat banyak 
gitu. Prof. Miyasto cuma menyampaikan, 

“Adik-adik, (karena penguji lain juga masih muda-muda 
dan baru lulus S3) mendidik itu yang pertama memberikan 
contoh, yang kedua selalu optimis dan memberikan harapan. 
Jangan menurunkan mental mahasiswa.” 

Waktu itu saya merasa sangat terkesan dengan beliau. 
Jelas dari sisi apapun beliau itu adalah reputasi akademik 
yang sangat oke, tetapi beliau berkata demikian untuk 
memberikan motivasi pada mahasiswa. Meski revisi cukup 
banyak, tetapi cara beliau sampaikan ke mahasiswa itu 
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menjadikan mahasiswa berani untuk melakukan revisi lebih 
lanjut. Itu yang saya pelajari pertama kali dari Prof. Miyasto 
tentang wisdom. Saya pun mendapatkan banyak pengajaran 
mengenai wisdom dari almarhum Pak Daryono Rahardjo 
yang juga partner mengajar saya. Banyak sekali yang 
saya dapatkan dari bahasa tubuh beliau, cara treatment 
mahasiswa, kemudian kata-kata beliau untuk memberi 
harapan. Meskipun revisinya banyak, tapi cara beliau yang 
ada unsur lawah menjadikan mahasiswa yang tadinya 
mungkin agak panik dan down menjadi bangkit lagi. 

Jadi, saya mengenal sosok beliau ini sebagai orang yang 
humble sekali. Sekali lagi kita semua tahu bahwa beliau 
adalah profesor yang sangat langka waktu itu yang 
jumlahnya sangat sedikit di Undip. Alumni UGM yang sangat 
tenar dengan kompetensi ekonometrik dan perpajakan 
waktu itu. Namun, beliau tidak tinggi hati, beliau laku terus 
di banyak jabatan dengan pernah menjadi Wakil Rektor 1 
Undip, kemudian di Bappeda, di Lemhannas, dan banyak 
tempat lainnya. Hal itu menunjukkan bahwa akseptabilitas 
beliau memang sangat tinggi, sangat diterima publik, 
kompetensinya bagus, dan softskill-nya sangat luar biasa. 
Demikian kenangan-kenangan saya terhadap beliau sangat 
positif sangat humble dan bagaimana beliau mendekati 
masalah yang sangat banyak di masyarakat dengan konsep 
bulkonah. Saya rasa itu menjadi kenangan yang indah 
tentang beliau. A



“I would rather walk 
with a friend in the 
dark, than alone in 
the light.” 

― Helen Keller

Memiliki seorang sahabat, bak 
sejuta rasa. Ia bisa menerima 
kekurangan dan kelebihan 
kita. Di saat sedih, ikut perih. 
Di saat bahagia, ikut tertawa.  
Keberadaannya, membuat 
hidup lebih bermakna. Banyak 
yang menganggap Prof. 
Miyasto sebagai sahabat 
mereka. Seperti kata Helen 
Keller, mungkin karena mereka 
merasakan beliau adalah 
figur yang suka mengubah 
kegelapan, kebuntuan, dan 
kesempitan menjadi terang dan 
peluang.  



|  Bag ian  Per tam a |

Sapa 
Sahabat
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Prof. Miyasto, Sosok 
Pemimpin yang 
Mengayomi
Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, 
Ak., M.Si., Ph.D

Saya Mohamad Nasir, dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas 
Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, ingin 
menyampaikan testimoni kepada guru besar kita, senior kita, 
Prof. Dr. Miyasto. Saya mengenal beliau sejak saya menjadi 
dosen muda. Kala itu, beliau sedang melanjutkan studi S3 
di Universitas Gajah Mada. Suatu hari, saya hadir di acara 
promosi doktoral beliau sekitar tahun 1994. Beliau lulus 
dengan predikat cum laude di bidang ekonomi perpajakan. 
Saya melihat hal ini sebagai pencapaian yang luar biasa. 
Saya juga menjadi saksi dari perkembangan prestasi beliau, 
mulai dari Pembantu Dekan 1, Pembantu Rektor 1, menjadi 
Kepala Bappeda, hingga beliau bekerja membantu di 
Lemhannas.

Lebih dari Sekedar Membimbing

Selain prestasi beliau dalam pengembangan akademik yang 
luar biasa, Prof.Miyasto juga selalu membimbing para dosen 
muda di lingkungan kampus dengan amat baik. Saya ingat 
betul, pada tahun 1996, beliau pernah men-challenge saya. 
Pada saat itu beliau sedang menjabat sebagai Pembantu 
Dekan 1 jika tidak salah. “Pak Nasir, bapak mau mengajukan 
program magister akuntansi atau tidak ini? Harus serius ini, 
jangan biasa-biasa saja, nanti malah tidak jadi,” tutur beliau. 
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Prof. Miyasto tidak 
hanya sekedar 
men-challenge 
saya, tetapi juga 
selalu memberikan 
saya dorongan yang 
luar biasa untuk 
merealisasikan 
program S2 tersebut. Pada tahun 1997, alhamdulillah 
program studi tersebut berhasil berdiri dan mulai menerima 
mahasiswa baru pada tahun 1998. Tanpa dorongan beliau 
dan wataknya yang selalu aktif membimbing para dosen 
muda, mimpi fakultas untuk memiliki program magister 
akuntansi tentu akan melalui jalan yang cukup terjal.

Sosok beliau ketika saya menjadi dekan Fakultas Ekonomika 
dan Bisnis terus memberikan support yang tiada henti 
kepada saya guna pengembangan fakultas. Bahkan, 
ketika saya menjadi Pembantu Rektor 2 pun, beliau selalu 
memberikan masukan kepada saya. Alhamdulillah, saya 
bisa menjadikan beliau sebagai partner dalam hal berpikir 
untuk kemajuan Universitas Diponegoro. Di perjalanan saya 
sebagai Menristekdikti, beliau selalu bertegur sapa setiap 
kali bertemu dengan saya. Pada saat itu, saya merasa beliau 
tidak hanya berstatus sebagai dosen ataupun senior saya, 
tetapi juga kakak sekaligus ayah dalam urusan membimbing 
manusia. Hal-hal seperti inilah yang saya rasa perlu dijadikan 
panutan bagi setiap orang.

Menurut saya, Prof. Miyasto adalah sosok pemimpin yang 
mengayomi anak buahnya, tidak hanya kepada kalangan 
dosen, tetapi juga kepada mahasiswanya. 

“Menurut saya, Prof. Miyasto 
adalah sosok pemimpin yang 
mengayomi anak buahnya, tidak 
hanya kepada kalangan dosen, 
tetapi juga kepada mahasiswanya.” 
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Saya ingat betul ketika beliau masih menjadi Pembantu 
Dekan 1, beliau memberikan support, bimbingan, dan arahan 
di depan ribuan mahasiswa baru kala itu. Pada saat ada yang 
berkonsultasi pun, tidak pernah saya melihat beliau marah 
terhadap mahasiswanya. Begitu juga kepada koleganya, 
tidak pernah sekalipun saya melihat beliau sedang marah. 
Saya jadi teringat suatu masa ketika saya berbincang 
bersama beliau dan Pak Muji Raharjo di mes yang dimiliki 
oleh fakultas di Jalan Airlangga. Sebagai dosen senior, beliau 
terus mentransfer ilmu, memberikan bimbingan, dan arahan 
kepada saya. Oleh sebab itu, pasca mengulang kembali 
memori saya bersama beliau, sudah sepantasnya beliau 
dapat kita jadikan sebagai panutan.

Akhir Kata

Jika kita ingin menjadi orang yang baik, sukses, dan 
bermanfaat bagi orang lain, kita patut belajar dari nilai-
nilai yang ditanamkan oleh Prof. Miyasto. Beliau adalah 
teladan yang hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan, 
dengan kepergian beliau, tidak menyurutkan semangat 
kita untuk mewujudkan program-program yang diharapkan. 
Walau beliau kembali ke pangkuan Sang Kholik, prestasi, 
gagasan, dan goresan tinta hitam beliau dapat dikenang 
oleh semua pihak, baik mahasiswa, dosen hingga seluruh 
civitas akademika Universitas Diponegoro pada umumnya, 
dan Fakultas Ekonomika dan Bisnis khususnya. Semoga 
Prof. Miyasto kembali kepada-Nya dengan keadaan lapang, 
diterima seluruh amal perbuatannya, dan kembali dengan 
keadaan husnul khatimah. Selamat jalan Prof. Mi.

Demikian testimoni yang saya berikan, mudah-mudahan 
catatan kecil ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Terima 
kasih.A
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Berwibawa dan 
Inspiratif
Prof. Dr. Yos Johan 
Utama, SH., M.Hum
Rektor Undip

Prof Miyasto almarhum yang saya kenal beliau adalah 
seorang yang sangat berwibawa dan selalu santun dalam 
berkata-kata beliau selalu tenang dalam bicara dan 
selalu menyampaikan hal-hal yang positif terutama untuk 
sumbang saran bagi perkembangan Universitas Diponegoro. 
Almarhum adalah juga seorang ilmuwan yang menginspirasi 
banyak murid-muridnya untuk selalu mencapai atau 
berusaha sekuat tenaga mencari ilmu yang bermanfaat. A

Selamat Jalan 
Sahabatku Prof. Miyasto
Prof. Dr. Ir Dadan Umar Daihani, D

Sebetulnya belum lama perjumpaan saya dengan Prof 
Miyasto, saya mulai bertemu dengan beliau di Lemhannas 
(Lembaga Ketahanan Nasional) pada tahun 2009, setelah 
saya mengikuti Pendidikan PPSA ( Program Pendidikan 
Singkat Angkatan) XVI. Sebelas tahun bukan waktu yang 
panjang untuk membangun persahabatan, namun rasanya 
kami seperti dejavu. Keterbukaan beliau dan gurauan 
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beliau membuat kami terasa sangat akrab walau berbeda 
latar belakang keahlian. Beliau adalah seorang Ekonom 
sementara saya menekuni bidang Teknik. Kami dipertemukan 
dalam passion yang sama yaitu mengembangkan Sistem 
Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional dan Simulasi 
Kebijakan Publik di Laboratorium Ketahanan Nasional 
Lemhannas.

Sistem yang dirintis oleh almarhum Prof Bijah (Prof Bijah 
Subijanto-pen) ini merupakan tantangan tersendiri bagi kami 
para Guru Besar yang bukan berlatar belakang pendidikan 
pertahanan ataupun militer. Namun demikian, sosok Prof 
Miyasto tampaknya tidak gentar dalam berselancar di bidang 
keilmuan ‘Ketahanan Nasional’. Itulah modal beliau sebagai 
salah seorang motor dalam mengembangkan sistem ini. 
Berlatar belakang keahlian Ekonomi Pembangunan, pengajar 
Ekonometrika dan pernah menjabat sebagai Kepala Bappeda 
(Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Jawa Tengah, 
tampaknya bidang perencanaan dan hitung-hitungan serta 
transformasi fenomena kualitatif ke kuantitatif merupakan 
makanan sehari-hari beliau. Maka jadilah kami berpartner 
dalam mengembangkan sistem ini.

Saya tidak banyak mengenal beliau di luar kehidupan bidang 
akademis. Namun saya dapat membayangkan bahwa beliau 
juga sosok yang sangat menyenangkan dalam pergaulan 
sehari-hari. 

Prof Miyasto selalu tampak tenang dan tersenyum walau 
sering badai menimpa kami dalam pekerjaan sehari-
hari. Sepanjang pengetahuan saya, saya tidak pernah 
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melihat beliau marah, semua dihadapi dengan tenang dan 
senyuman.  

Saya tahu jika ada sesuatu yang tidak berkenan, dahi beliau 
berkerut dan bibirnya digigit, itu gestur beliau kalau sedang 
menghadapi dan mencerna sesuatu yang cukup berat dalam 
pekerjaan.

Sikap optimisme dan percaya diri yang mantap, membuat 
kami semangat dalam bekerja di Lemhannas. Beliau sangat 
disiplin dalam menyelesaikan berbagai tugas walau itu 
harus menyita waktu dan pikiran. Kami saling melengkapi 
dalam bidang keilmuan walau bidang keahlian kami berbeda 
namun kami sama-sama mencintai angka itulah karakter 
kelompok ‘kelvinian’. Sesuatu akan sangat sulit dimaknai 
dan dijelaskan kalau belum diangkakan. 

Sikap sebagai seorang akademisi sangat melekat dalam 
kehidupan sehari-harinya, beliau sangat jujur akan 
pengetahuannya, beliau akan mengatakan dengan tulus dan 
terus terang ‘tidak tahu atau kurang paham’ jika dihadapkan 
pada persoalan yang belum diketahuinya. Namun beliau 

Prof Miyasto selalu tampak tenang dan tersenyum 
walau sering badai menimpa kami dalam pekerjaan 
sehari-hari. Sepanjang pengetahuan saya, saya tidak 
pernah melihat beliau marah, semua dihadapi dengan 
tenang dan senyuman.  
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akan mempertahankan pendapatnya secara bijak jika hal itu 
didasarkan atas fakta, data dan dasar keilmuan yang beliau 
kuasai. Beliau tidak segan untuk meminta rekan sejawat dan 
rekan kerjanya untuk menjelaskan sesuatu yang tidak beliau 
kuasai. Kami merasa selalu menjadi orang kalau bekerja 
sama dengan beliau. Beliau sangat hormat kepada atasan 
namun juga menghormati rekan kerja dan juga bawahan. 
Jika ada sedikit teguran dari pimpinan, beliau tidak akan 
berhenti untuk berpikir dan mencari jawaban apa gerangan 
yang salah dalam kinerjanya ini? Kalau ada persoalan seperti 
ini,  beliau sering berdiskusi dengan saya dan rekan-rekan 
yang lain dalam mencari akar masalah dan penyebab dari 
ketidakberkenannya pimpinan kami. Walau beliau yakin 
pendapat beliaulah yang benar, namun beliau tidak akan 
secara frontal untuk berdebat dengan pimpinan, itulah sikap 
loyal dan hormat beliau pada pimpinannya siapa pun itu.

Pertemuan kami dalam dunia akademis ini tidak berhenti 
di Lemhannas saja, kami pun bekerja sama dalam mendidik 
calon-calon doktor di Universitas Trisakti khususnya pada 
program studi Islamic Finance. Saya baru tahu kemudian 
ternyata Prof Miyasto adalah kakak dari Ibu Dr Tatik Mariyati, 
M Si. Kami di Universitas Trisakti sangat membutuhkan 
keahlian Prof Miyasto, maka kami membujuk Prof Miyasto 
untuk berkenan mengajar dan menjadi promotor di program 
kami. Saya yakin sebetulnya beliau sangat sibuk, karena 
di samping menjadi motor di Laboratorium Ketahanan 
Nasional, Lemhannas beliau juga harus bolak balik ke 
Semarang untuk tetap mengajar di Universitas Diponegoro. 
Tapi karena kecintaan beliau pada dunia akademis, beliau 
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akhirnya menyempatkan diri untuk menjadi pengajar dan 
promotor di Universitas Trisakti.

Kini beliau sudah meninggalkan kita. Namun demikian 
kenangan bekerja sama dengan beliau di Laboratorium 
Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional (Lab Kurtannas), 
Lemhannas RI dan Universitas Trisakti tidak akan hilang 
ditelan waktu. Kami di Laboratorium Lemhannas khususnya 
Saya, Marsda TNI (Purn) Ade Dian Suryacandra, Mayjen TNI  
(Purn) I Putu Sastra, Dr Rosita Noor, dan seluruh staf di 
laboratorium, Dwiyanti Abdul Kahar, Dyah, Agus, Mochtar, 
Toati, dan tentu office boy Djoko yang selalu menyiapkan 
minuman dan sopir Doni, serta seluruh Tim Laboratorium 
tahun 2009, Mayjen TNI (Purn) Lumban Sianipar, Prof 
Njaju Jenny, Prof Dharyono, Dr Anhar Gonggong merasa 
kehilangan dengan telah kembalinya Prof Miyasto ke 
haribaan Tuhan yang Maha Esa. 

Selamat Jalan Prof Miyasto, tugas Prof. di dunia 
fana ini sudah selesai dan kini kembali ke sang Kholik 
pencipta kita semua..

Kami yakin dengan ilmu yang selalu Prof Miyasto tebar, kini 
Prof Miyasto akan memanennya dengan baik dan menjadi 
penerang di alam kuburnya. Amin Ya Robbal Alamin. A

Jakarta, 17 April 2021
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Bukan Professor, 
Tapi “Doktor” 
Prof. Dr. N. Jenny M. T. 
Hardjatno
Anggota KRATIEM 34

Bermula dari keikutsertaan saya sebagai peserta Kursus 
Reguler Angkatan ke-34 (KRA 34) Lemhannas RI di situlah 
saya mulai mengenal Prof. Miyasto sebagai seorang yang 
ramah tamah, pendiam tetapi juga seorang yang ulet dalam 
bekerja. Hal ini dibuktikan dari beberapa tugas yang bertubi-
tubi  harus dikerjakan oleh kami peserta biasanya beliau 
selalu rapih dan tampil prima pada saat paparan.

 Setelah selesai pendidikan yang berjalan selama sembilan 
bulan, maka perpisahan setelah selesai mengikuti kegiatan 
tersebut tidak menyebabkan kami ‘terpisah’, tetapi justru 
kami semakin merasa bersatu dalam ikatan keluarga besar 
KRA 34 yang kami singkat dengan KRATIEM. Di dalam wadah 
KRATIEM inilah jalinan komunikasi tetap berlangsung 
dengan Prof. Miyasto dan juga keluarga beliau.

Persahabatan dengan Prof Miyasto tetap berlangsung 
apalagi pada saat saya menjadi tenaga ahli pengajar di 
Lemhannas RI dan beliau menjadi tenaga ahli pengkaji 
di lembaga yang sama. Sifatnya yang pendiam dan 
malahan bisa dikatakan jarang tersenyum dan hanya tekun 
dalam  bekerja, akhirnya  beliau diberi kepercayaan oleh 
Gubernur  Lemhannas untuk mulai menekuni pembuatan 
laboratorium ketahanan nasional yang sekarang menjadi 
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andalan bagi Lemhannas RI. Selama di Lemhannas beliau 
tinggal di ruangan kerjanya, dan saya sering bergurau 
dengan mengatakan bahwa beliau itu bukan Profesor tapi 
DOKTOR karena MONDOK di KANTOR. Dan beliau selalu 
menanggapinya dengan tersenyum.

Dengan sifatnya yang ramah, tekun dan rajin bekerja 
tersebut beliau berhasil memimpin untuk merumuskan 
pengukuran ketahanan nasional bersama dengan teman-
teman yang memang sesuai dengan kepakarannya masing-
masing.

Sekembalinya beliau ke Undip karena akan pensiun 
meninggalkan kesan yang sangat mendalam. Terutama bagi  
saya, karena biasanya pada saat saya datang ke kantor pukul 
6.30 beliau sudah ada di kantor sedang memesan sarapan 
pagi. Namun demikian, saya sangat senang mendengar 
berita bahwa di akhir masa pensiunnya beliau mendapat 
jabatan baru menjadi ketua Yayasan Universitas Semarang. 
Tampaknya memang jiwa kepemimpinan beliau tidak 
diragukan lagi.

Tetapi alangkah sedihnya saya pada saat mendengar beliau 
sakit. Tidak hanya beliau,begitu juga keluarganya terutama 
Ibu Miyasto yang saya kenal dengan baik juga sakit. Saya 
dan teman-teman berdoa agar Pak Miyasto dan keluarganya 
diberi kesembuhan. Tetapi tidak lama kemudian saya 
mendengar berita yang begitu sangat mengejutkan karena 
beliau telah meninggalkan kita semua. Untuk itu kami hanya 
bisa berdoa semoga beliau tenang di sisi-Nya diampuni 
segala kesalahannya karena beliau adalah sosok sahabat 
yang sangat baik, ramah, penuh perhatian kepada teman, 
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selalu menolong apabila teman sedang kesulitan, dan 
mempunyai jiwa pemimpin yang penuh integritas.

Selamat jalan sahabatku, semoga tenang dan bahagia disisi-
Nya. A

Jakarta 17 April 2021.

Mengenang Sahabat, 
Prof. Miyasto
Kurdinanto Sarah
Anggota Kelompok Keahlian (KK) Ilmu 
Kemanusiaan ITB, Wakil Ketua Institut 
Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia 
(IK2MI)

Kedinasan Mengenalkan Saya Kepada Sosok Almarhum 
Prof. Miyasto

Mengagetkan. Itulah respon saya saat mendengar sahabat 
saya, Prof.Miyasto telah berpulang ke Rahmat Allah SWT 
pada tanggal 24 Maret 2021 lalu. Saya langsung terbayang 
persahabatan semasa sama-sama bekerja di Kantor 
Lemhannas RI.

Awal berkenalan dengan Prof Miyasto di sekitaran tahun 
2007/2008 saat almarhum resmi menjadi Tenaga Ahli 
Pengkaji bidang Ekonomi di Lembaga Ketahanan Nasional 
(Lemhannas) RI. Sedangkan saya adalah Tenaga Ahli 
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Pengkaji bidang Iptek 
merangkap sebagai Wakor 
(Wakil Koordinator-pen) 
Tenaga Ahli Pengkaji 
Lemhannas RI. Interaksi 
kami dengan almarhum 
terjalin dengan baik dan 
menjadi lebih intensif 
di kala kami beserta 
beberapa teman lainnya 
mendapat penugasan 
khusus yaitu Perumusan 
Pengukuran Ketahanan 
Nasional dari Gubernur Lemhannas saat itu. 

Penugasan Gubernur tersebut sangat menantang untuk 
diselesaikan, tantangannya ada di rumusan akademis 
bagaimana sesuatu yang sifatnya kualitatif bisa terukur 
secara kuantitatif. Variabel ketahanan nasional cukup 
kompleks karena itu untuk melakukan pengukuran 
diperlukan kesepakatan-kesepakatan dari pakar-pakar 
ketahanan nasional khususnya pakar yang memang setiap 
hari menggeluti variabel tertentu. Jadi bisa dibayangkan 
pendapat pakar-pakar yang berbeda sudut pandangnya 
harus dikerucutkan menjadi satu kesepakatan pakar. Tanpa 
academic leader yang mumpuni kesepakatan tidak akan 
pernah terjadi dan tidak pernah terumuskan.

Sesama Dosen

Dikarenakan saya juga datang dari perguruan tinggi sebagai 
staf pengajar Institut Teknologi Bandung (ITB), komunikasi 

“Prinsip kebenaran dan 
kejujuran akademik adalah 
ciri utama almarhum dalam 
merumuskan elemen-elemen 
pengukuran ketahanan 
nasional terutama saat 
merumuskan variabel, 
indikator dan parameter 
ketahanan nasional.” 
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antar kami berdua sangat nyambung seperti layaknya 
komunikasi sesama dosen. 

Prinsip kebenaran dan kejujuran akademik adalah ciri utama 
almarhum dalam merumuskan elemen-elemen pengukuran 
ketahanan nasional terutama saat merumuskan variabel, 
indikator dan parameter ketahanan nasional. 

Ada puluhan variabel, ratusan indikator dan ratusan 
parameter yang membentuk level of our national resilience. 
Imajinasi, seperti quote nya Albert Einstein (abad 19) yaitu 
imagination is more important than knowledge adalah kata 
penyemangat berhasilnya rumusan sebagai bahan diskusi 
dalam forum FGD sebagai forum penyempurna.

Forum FGD diselenggarakan terus menerus dengan 
dukungan dari lembaga. Peserta FGD adalah seluruh 
stakeholder yaitu seluruh institusi pemerintah terkait, baik 
sipil maupun TNI dan Polri. Lemhannas dipimpin Gubernur 
mendapat kesempatan memaparkan hasil tim Kurtannas 
(Pengukuran Ketahanan Nasional) di hadapan Panglima 
TNI beserta jajarannya dan juga di hadapan Kapolri beserta 
jajarannya di Markas Besar masing-masing. Hasil paparannya 
mendapat tanggapan positif ditandai dengan adanya 
program-program lanjutan.

Kunjungan K/L ke Lemhannas suatu hal yang biasa, tetapi 
tidak di hari kamis sore dan hari Jumat karena almarhum 
harus menyelesaikan tugas di Semarang di Undip. Demikian 
pula kunjungan Kepala UKP4 beserta jajarannya datang 
sebagai tamu Gubernur Lemhannas juga tertarik untuk 
berdiskusi. Diskusi berlangsung di gedung Pancagatra lantai 
8. Semua tamu pimpinan lembaga umumnya berkesempatan 
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mendatangi Laboratorium Kurtannas di gedung Pancagatra 
lantai 8. Bisa dikatakan unit ini seolah-olah menjadi etalase 
lembaga. 

Selain itu, kunjungan-kunjungan Bappeda Provinsi 
sesuatu hal biasa, bahkan MOU sudah banyak di tanda 
tangani khususnya agar Lemhannas melakukan seri 
pelatihan bagi aparat pemerintah daerah karena hasil 
kajian Kurtannas sangat membantu dalam penyusunan 
perencanaan pembangunan daerah, ini pengakuan mereka. 
Lembaga sangat mendukung terhadap Tim Kurtannas, 
yaitu kami bersama seorang guru besar dari Universitas 
Trisakti,  seorang guru besar Undip dan seorang anggota 
TNI AU berpangkat Kolonel (kemudian promosi, sekarang 
berpangkat Marsda), dan tentunya seluruh personil 
Lemhannas anggota tim. Terima kasih Lemhannas.

Acungan Jempol dari Gubernur Lemhannas RI

Ketika usia saya memasuki usia 65 tahun bulan April 2015 
maka sebagai staf pengajar/dosen di ITB yang bukan GB, 
adalah saat saya purna tugas. Demikian pula penugasan saya 
sebagai Tenaga Ahli Pengkaji/Wakor Tenaga Ahli Pengkaji 
di Lemhannas RI juga selesai. Bentuk pernyataan yang ingin 
saya sampaikan menutup paragraf ini, adalah bahwa dua 
Gubernur Lemhannas RI saat saya aktif yaitu Prof.Muladi 
(alm) dan Prof.Budi Susilo Soepandji mengacungkan dua 
jempol kepada alm Prof.Miyasto. Membanggakan tentunya.

Selesai mengabdi di Lemhannas, pada tahun yang sama 
(2015) saya mengabdi di instansi Badan Keamanan Laut 
(Bakamla RI). Sebagai Koordinator Pokja di Bakamla RI, saya 
tetap berkomunikasi dengan baik. Beliau pernah diundang 



16 |

sebagai narasumber pada satu kesempatan FGD yang 
diselenggarakan oleh Bakamla RI, beliau menyampaikan 
pemikiran-pemikiran Kurtannas. Gayung bersambut 
kemungkinan metodologi kurtannas diaplikasikan untuk 
para stake holder di laut. Sejak FGD tersebut kajian tentang 
Pengukuran Ketahanan Nasional Di Laut berlangsung, 
kemudian juga menjawab persoalan penggabungan hasil 
dengan Pengukuran Ketahanan Nasional yang dibangun 
oleh Lemhannas RI. Pengukuran di Lemhannas lebih bertitik 
berat pada ruang darat(an) sedangkan yang direncanakan 
akan dibangun di Bakamla pada ruang laut(an). Sayang 
sekali, rencana tersebut belum terlaksana karena suatu 
sebab.

Walaupun ide besar (menurut kami) tersebut di atas belum 
terlaksana, satu hal yang dapat saya nyatakan bahwa 
almarhum Prof Miyasto telah menunjukkan dedikasi dan 
loyalitas keilmuan bagi siapa pun dan di manapun benar-
benar tidak terbantahkan. Tidak berlebihan kiranya beliau 
merupakan contoh yang perlu  ditiru oleh siapa pun. A

Sekian dan Selamat Jalan Sahabat Prof Miyasto.

Terima kasih.
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Kang Miyasto yang 
Kami Kenal
Teman-teman Alumni 
SMANSA 68 Salatiga

Kami menuliskan kisah 
pengalaman kami 
bersama Kang Miyasto 
tergerak dari rasa 
sayang dan hormat 
kami atas kiprah Kang 
Miyasto, semenjak 
kami mengenal Kang 
Miyasto hingga akhir 
hayatnya. Kami adalah 
teman-teman Kang 
Miyasto saat SMA, yaitu 
di SMAN Salatiga. 

Masih di bangku kelas satu, Kang Miyasto dikenal pribadi 
yang kalem halus, pemalu, tetapi tegas. Terbayang saat 
beliau saat dipanggil guru gambar karena tugas rumah 
kurang sempurna. Di depan kelas beliau berdiri sangat kikuk 
sambil gaya menggeliat-liat, seperti menari-nari, membikin 
pak guru terbahak-bahak. 

Saat kelas dua kami berpencar karena pembagian jurusan 
(SOS, PAS, PAL), tetapi Kang Miyasto masih tetap seperti itu, 
kalem, sederhana, tampak makin pandai dan rajin belajar, 
ramah dan baik hati. Di antara kami mempunyai pengalaman 

“Perjalanan karier beliau yang 
menonjol tetap tidak membuat 
jauh dari komunitas SMANSA 

68. Beliau tetap terkenal ringan 
tangan tidak segan membantu 

saudara yang kesusahan/ 
membutuhkan.”
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yang tak terlupakan saat salah satu dari kami berboncengan 
dengan Kang Miyasto melewati jalan yang menurun dan 
menukik. Alhasil, kami berdua jatuh bersama-sama dan 
sepatu kami lepas sol sehingga terpaksa kita pulang tanpa 
bersepatu. Padahal rumah kami masih jauh. Kang Miyasto 
juga baik hati. Kadang-kadang mentraktir es dawet saat 
selesai olahraga. Beliau ramah tetapi tergolong pendiam 
dan jarang berbicara, terutama pada teman wanita. 

Setelah selesai SMA, kami makin terpencar. Boleh dikata, 
komunikasi terputus tidak pernah saling mencari tahu. 
Tanpa diduga, ternyata di antara anak-anak kami yang kuliah 
di Undip adalah murid dari Kang Miyasto. 

Lama tidak mendengar berita, tahu-tahu beliau menjabat 
kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, bersamaan saat 
itu, kami alumni SMA berniat mengumpulkan Balung Pisah 
Alumni. Namun, karena dulu dengan Kang Miyasto, kami-
kami bukan teman akrab, jadi mau mendekati Kang Miyasto 
agak ragu-ragu, apalagi beliau adalah pejabat. 

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan komunikasi, 
akhirnya kami, perwakilan alumni SMANSA 68, 
memberanikan diri mengunjungi Kang Miyasto yang saat itu 
bertempat tinggal di Taman Belimbing, Semarang. Ternyata 
Kang Miyasto masih seperti dulu, piayinya kalem, ramah, dan 
berwibawa. 

Setelah komunitas Alumni SMANSA 68 terbentuk dan 
mengadakan reuni, Kang Miyasto juga ikut bergabung dan 
hadir. Pertama kali Kang Miyasto datang di reuni di rumah 
Kang Topo, Ketua Kadin Salatiga. Pada saat itu tahun 2013. 
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Begitu selanjutnya kegiatan dengan komunikasi jarak jauh 
dan reuni dilakukan secara berkala. Bahkan, untuk alumni 
wilayah Semarang, Kang Miyasto pernah sebagai tuan rumah 
reuni yang saat itu dilaksanakan di rumahnya di Srondol. 

Perjalanan karier beliau yang menonjol tetap tidak 
membuat jauh dari komunitas SMANSA 68. Beliau tetap 
terkenal ringan tangan tidak segan membantu saudara yang 
kesusahan/ membutuhkan.

Sampai suatu saat kami mendengar berita yang 
mengejutkan, Kang Miyasto dirawat di Rumah Sakit Nasional 
Diponegoro, Semarang. Kami hanya bisa mendoakan 
karena tidak bisa membesuk. Dan sampai saat yang sudah 
digariskan, beliau dipanggil Yang Maha Kuasa. 

Selamat Jalan Kang Miyasto. Semua budi baikmu tidak 
kami lupakan. Jasamu, pengabdianmu, pengorbananmu, 
dan sumbanganmu terhadap rakyat Indonesia tidak akan 
terlupakan. Semoga Kang Miyasto mendapat tempat terbaik 
di surga Allah. A

Ratna Tri Astuti  Ristiyati   Sulistiyono  Ety Haryati  Yusuf 
Indharto   Maria Sri Martini   Sapniharti Kawit   Hasan Lintang   
Minarto   Lidwina Wiwiek Suwarti   Hendro Mardopo   Kustrini   
Rosa Wardani



“Tell me and I forget, 
teach me and I may 
remember, involve me 
and I learn.” 

― Benjamin Franklin

Pendidik sejati, bukan hanya 
mentrasfer ilmu, tapi ia juga 
membangkitkan gairah dan 
motivasi kepada anak didiknya. 
Menyulutkan api untuk tak pernah 
menyerah sebagai pembelajar. Kata 
Benjamin Franklin, mendampingi 
dan bahkan melibatkan secara 
langsung anak didik dalam sebuah 
proses, memberikan kesempatan 
untuk belajar dalam arti yang 
sebenar.  Prof Miyasto mungkin 
sosok di antara sedikit guru dan 
dosen yang mempraktikkan ini. 
Penghayatan dan penjiwaan 
sebagai pendidik itu menyatu dalam 
pikiran dan perbuatannya. 



|  Bag ian  Kedua  |

Pendidik 
Sejati
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Prof. Miyasto: 
Guru Besar 
Panutan yang 
Sederhana
Prof. Waridin, M.S., Ph.D.
Kolega dan murid almarhum Prof. 
Miyasto di FEB Undip

Prof. Mi atau Pak Mi 
adalah nama panggilan 
beken Prof. Dr. Miyasto, 
S.U., guru dan panutan 
kami di Fakultas 
Ekonomika dan Bisnis, 
Universitas Diponegoro 
(FEB Undip). Beliau yang 
telah menghadap Allah 
SWT pada hari Rabu 24 
Maret 2021 dalam usia 
71 tahun. Inna lillahi 
wa inna ilaihi rojiun. Semoga almarhum diampuni semua 
dosanya, dan diterima semua amal baiknya. Aamiin. Prof. 
Mi adalah sosok yang baik hati, berpenampilan sederhana, 
selalu membantu orang lain, dan mengamalkan tindakan 
baik kepada sesama.

Saya mulai mengenal Prof. Mi tahun 1985, sewaktu 
mengambil kuliah Ekonometrika yang beliau ampu pada 
Semester 8. Waktu itu Prof. Mi masih mengambil program 

Meskipun Prof. Mi bukan 
pembimbing skripsi, saya sering 
berkonsultasi mengenai alat 
analisis regresi berganda, yang 
pada masa itu masih dikerjakan 
secara manual menggunakan 
bantuan kalkulator, ditulis pada 
kertas folio garis yang disambung-
sambung. 
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doktor di UGM Yogyakarta, sehingga jarang di Semarang 
selain ada jadwal kuliah. Intensitas hubungan yang lebih 
dekat terjadi sewaktu saya mulai menulis skripsi. Meskipun 
Prof. Mi bukan pembimbing skripsi, saya sering berkonsultasi 
mengenai alat analisis regresi berganda, yang pada masa 
itu masih dikerjakan secara manual menggunakan bantuan 
kalkulator, ditulis pada kertas folio garis yang disambung-
sambung. Memang pada waktu itu software Statistika atau 
Ekonometrika masih merupakan barang yang sangat langka 
dan belum diperkenalkan di perkuliahan.

Jika Prof. Mi ada di Semarang, saya sering datang ke mess 
dosen FEB yang terletak di seberang utara kampus Erlangga. 
Prof. Mi yang waktu itu masih bujangan, selama di Semarang 
memang bertempat tinggal di mess dosen. Biasanya saya 
datang ke mess sore hari, tanpa ada janji sebelumnya. 
Maklum, jaman doeloe belum eranya telepon genggam 
untuk komunikasi. Namun Prof. Mi dengan ramah menerima 
saya yang bertanya ini-itu tentang alat analisis untuk skripsi 
saya tentang ekonomi pertanian. Kadang Prof. Mi masih 
santai ngobrol dengan sesama penghuni mess seperti Pak 
Gitoyo (alm), Pak Endro Adi (alm), Pak Suko Maryoto (alm). 
Kadang Prof. Mi juga lagi santai sambil ngelap sepeda motor 
beliau yang berwarna hijau, di teras mess atau di bawah 
pohon jambu di halaman mess. Intinya, meskipun status 
saya mahasiswa yang bukan bimbingannya, namun Prof. Mi 
selalu welcome untuk membantu.

Prof. Mi adalah pribadi yang memiliki human relation yang 
baik. Tahun 1987 saya menjadi dosen baru di FEB Undip, 
dan beliau sudah menjadi doktor. Meskipun belum pernah 
berpartner sebagai pengampu mata kuliah, namun beliau 
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mempunyai relasi yang 
baik. Tahun 1989 sampai 
1991 saya ke luar kota 
untuk studi lanjut magister. 
Pulang ambil S2, Prof. Mi 
karirnya sudah naik menjadi 
Pembantu Dekan I di bawah 
dekan Prof Soewito (alm) 
untuk satu periode. Jabatan 
ini masih dilanjutkan semasa 
Prof. Suyudi menjadi dekan 

menggantikan Prof. Wito yang naik menjadi Pembantu 
Rektor II. Pada medio 1995 sampai awal 1999 saya bersama 
istri ke negara jiran untuk mengambil program doktor di 
Universiti Pertanian Malaysia. Sewaktu kami di Malaysia, 
Prof. Mi sempat terpilih menjadi dekan FEB menggantikan 
Prof. Yudi. Namun Prof. Mi belum sempat menjabat sebagai 
dekan, karena beliau diminta Rektor Undip waktu itu Prof. 
Eko Budihardjo menjadi Pembantu Rektor I.

Waktu ada upacara dies Undip pada bulan Oktober 1999 
di Auditorium Imam Bardjo, sebagai Pembantu Rektor 1 
beliaulah yang memperkenalkan para doktor baru termasuk 
saya dan istri kepada hadirin. Jika tidak keliru ingat, Prof. Mi 
tidak genap satu periode menjabat sebagai Wakil Rektor I 
karena ditugaskan menjadi birokrat di Pemerintah Provinsi 
Jawa Tengah, yaitu sebagai Ketua Bappeda. Waktu itu 
Gubernur Jawa Tengah adalah Pak Mardiyanto, yang kelak 
menjadi Menteri Dalam Negeri. Cukup lama juga Prof. Mi 
menjadi birokrat, mungkin sekitar empat atau lima tahun. 
Sejak Prof. Mi berkantor di Bappeda, saya sangat jarang 
bertemu dengan beliau, kecuali ada acara tertentu di 

Ruang kerjanya terlihat 
sederhana - sesederhana 
gaya hidup sosok yang 
berkantor di situ - 
meskipun beliau adalah 
bos dari institusi yang 
bergengsi.
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kampus atau kadang 
bertemu di bandara atau 
di pesawat.

Tahun 2007 sewaktu 
saya mengajukan 
jabatan akademik 
sebagai guru besar, 
Prof. Mi termasuk salah 
satu yang memberikan 
rekomendasi. Saya 
sengaja menemui Prof. 

Mi di ruang kerja beliau di Bappeda. Ruang kerjanya terlihat 
sederhana - sesederhana gaya hidup sosok yang berkantor 
di situ - meskipun beliau adalah bos dari institusi yang 
bergengsi. Prof. Mi sangat mendukung usulan saya, dan 
menyatakan ikut bangga atas capaian mantan mahasiswa 
beliau. Pada akhirnya, waktu saya menyampaikan pidato 
pengukuhan sebagai guru besar pada Desember 2008, 
beliau yang masih menjabat sebagai Ketua Bappeda Jawa 
Tengah berkenan hadir dan mengenakan toga sebagai guru 
besar Undip, ikut duduk di panggung bersama anggota senat 
yang lainnya.

Setelah tidak menjadi Ketua Bappeda Jawa Tengah, beliau 
diminta menjadi Tenaga Ahli bidang ekonomi di Lembaga 
Pertahanan Nasional atau Lemhannas. Pada masa itu, 
Gubernur Lemhannas adalah Prof. Dr. Muladi, S.H. yang 
pernah menjadi Rektor Undip era awal 1990-an. Pengabdian 
Prof. Mi di Lemhannas tergolong lama, mungkin lebih dari 10 
tahun. Semasa Prof. Mi menjabat di Lemhannas, saya kadang 
ketemu beliau di bandara atau di pesawat, khususnya pada 

Prof. Mi juga lebih rajin 
dalam mengoreksi berkas 
ujian mahasiswa dan segera 
memberi nilai. Saya yang 
lebih muda malah merasa 
malu karena tidak sedisiplin 
beliau.
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hari-hari akhir atau awal minggu. Baru menjelang pensiun 
sebagai guru besar, beliau kembali ke Undip dan aktif 
memberi kuliah dan membimbing mahasiswa. Sewaktu saya 
mengajukan kenaikan pangkat ke golongan IVe, kembali Prof. 
Mi saya minta khusus untuk menjadi peer-review dari kinerja 
saya di bidang akademik. Dengan cepat beliau mengabulkan 
permintaan saya dalam waktu yang tidak lama. Matur nuwun 
Prof. Mi, akhirnya persetujuan SK IV saya turun beberapa hari 
sesudah panjenengan kundhur.

Pada semester genap 2020/2021 - persis di semester 
terakhir karir Prof. Mi di Undip - pada era perkuliahan 
daring, saya sempat berpartner mengampu mata kuliah 
Perencanaan Pembangunan di PS Magister Ilmu Ekonomi 
Undip. Inilah pertama kali saya menjadi tandem beliau 
dalam kuliah. Sejak menjadi dosen memang saya tidak 
pernah berpartner dengan Prof. Mi, karena bidang peminatan 
kami memang agak berbeda. Beliau lebih banyak ke Ekonomi 
Makro, Ekonomi Moneter, serta disipling ilmu perencanaan 
dan kuantitatif lainnya. Rupanya ber-tandem dengan Prof. 
Mi dalam kuliah tersebut, adalah yang pertama dan terakhir. 
Selama menjalankan tugas ini, tidak jarang beliau yang 
lebih senior menanyakan tentang perkembangan jadwal 
dan materi perkuliahan. Prof. Mi juga lebih rajin dalam 
mengoreksi berkas ujian mahasiswa dan segera memberi 
nilai. Saya yang lebih muda malah merasa malu karena tidak 
sedisiplin beliau.

Waktu saya melakukan vaksinasi Covid-19 yang kedua kalinya 
pada 15 Maret 2021 di RSND, saya sempat menanyakan 
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kondisi Prof. Mi kepada mas Wahyu Meiranto (dosen FEB 
yang menjadi salah satu direktur di RSND). Waktu itu Prof. 
Mi memang sedang di rawat di RSND. Mas Wahyu waktu itu 
bercerita bahwa meskipun Prof. Mi dirawat di ICU, namun 
kondisinya baik-baik saja. Prof. Mi dirawat di ICU karena 
untuk berjaga-jaga saja, mengingat faktor usia yang sudah 
70 tahun. Karena tidak memungkinkan untuk bezoek, saya 
hanya mendoakan supaya Prof. Mi diberi kesembuhan dari 
penyakit yang dideritanya. Semoga beliau akan sehat dan 
dapat aktif kembali bekerja di tempat pengabdian yang baru 
di Universitas Semarang atau USM. Setelah pensiun dari 
Undip, Prof Mi sejak bulan Februari 2021 diminta menjadi 
Ketua Pembina Yayasan di USM menggantikan Prof. Muladi 
yang telah berpulang pada akhir Desember 2020. Sejak 
kembali ke Semarang, Prof. Mi juga aktif menjadi imam 
di Masjid Al-Mukhlisin di dekat rumah beliau di Jl. Taman 
Blimbing, Semarang.

Akhirnya pada hari Rabu 24 Maret 2021, dunia media sosial 
heboh. Saat itu sudah jam 14.20 WIB waktu berita duka 
pertama masuk ke gadget saya. Berita yang mengagetkan 
banyak orang, khususnya keluarga besar Undip. Berita duka 
itu segera menyebar kemana-mana, mewartakan kepada 
para sahabat, kolega, saudara, dan murid-murid beliau di 
seantero negeri. Salah satu putra terbaik yang dimiliki Undip 
- Prof. Dr. Miyasto, S.U. - telah dipanggil menghadap Allah 
SWT.

Malam itu sekitar jam 19.00-an saya dan istri yang juga 
kolega dan murid Prof. Mi di FEB Undip segera bergegas 
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menuju ke komplek Pemakaman Undip yang berada di 
bagian belakang Kampus Tembalang, dekat Fakultas 
Kedokteran dan cukup dekat juga dengan FEB. Sudah agak 
banyak juga pen-takziah yang datang di makam. Acara 
pemakaman malam ini diliput secara langsung via streaming 
oleh kru media yang disiapkan dari USM. Para pejabat Undip 
yang datang di pemakaman misalnya Rektor Undip Prof. Yos 
Johan Utama, Dekan FEB Prof. Suharnomo, Ketua Senat 
Akademik Undip Prof. Edy Rianto, Ketua Yayasan Alumni 
Undip Prof. Abdullah Kelib, Dirut RSND Dr. dr. Sutopo, 
dan puluhan kolega handai tolan baik dari Undip maupun 
masyarakat lainnya. Alhamdulillah, acara pemakaman 
selesai sekitar jam 20.30. Sebelum meninggalkan lokasi 
pemakaman, saya sempat menabur bunga di pusara Prof. Mi, 
di tempat peristirahatan terakhir yang berada di lingkungan 
kampus tempat beliau mengabdi selama hayatnya. Prof. Mi, 
guru kami semua yang sarat ilmu pengetahuan namun tetap 
bertingkah-laku santun dan sederhana.A
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Prof. Miyasto: 
Guru Kami yang 
Meneduhkan
Prof. Augusty Ferdinand, Ph.D
Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis 
Undip

Tanggal 24 Maret 2021 
kami semua terkejut 
menerima berita yang 
sungguh mengagetkan 
bahwa Prof. Miyasto telah 
tiada. Walaupun semua 
warga kampus tahu dan 
sedang mendoakan beliau 
yang terkena Covid-19 
untuk sembuh, tetapi 
bahwa begitulah cara Tuhan 

memanggil kembali hamba-NYA ke haribaan-NYA sungguh 
mengagetkan. Mengapa mengagetkan? Pertama, beliau 
adalah pribadi yang dikenal sebagai sangat konsisten 
menjaga kesehatan dan kebugaran jasmaninya. Bugar 
hingga masa pensiunnya. Beliau adalah olahragawan 
yang sampai usia pensiunnya masih menjaga dengan baik 
kebugaran fisiknya dengan olah raga yang rutin. Kedua, 
hampir tidak pernah terdegar beliau sakit selama masa 
dinasnya hingga memasuki masa pensiun dengan aktivitas 
fisik dan mental yang relatif padat. Begitu mendengar berita 
wafatnya Prof. Miyasto, hanya doa yang terucap, semoga 
Tuhan membukakan pintu Surga Abadi untuk Prof. Miyasto 
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dengan segala sukacita surgawi-
NYA untuk beliau. Amin.

Naskah kecil ini kami sampaikan 
mengenai kesan dan doa untuk 
guru kami yang akan selalu 
dikenang dalam menjalani 
kehidupan akademis dan profesi 
kemasyarakatan kami para alumni 
FEB Undip yang selamanya tetap 

menjadi murid beliau. Dengan wafatnya beliau kami semua 
belajar dari Prof. Miyasto bahwa kehidupan di muka bumi ini 
adalah sebuah kesempatan kita berbagi pengetahuan dan 
berbagi kebaikan kepada siapapun, hingga lilin kehidupan 
kita diredupkan oleh Yang Maha Memiliki jagad raya beserta 
isinya. Prof. Miyasto menjadi lilin yang nyalanya memberi 
penerangan abadi bagi kami para muridnya yang akhirnya 
berpasrah penuh kedamaian pada saat lilin itu harus redup 
dan kembali menghadap Allah Yang Maha Rahim. Hingga 
hari-hari terakhirnya, beliau terus menjadi terang bagi para 
muridnya….hingga rasa sakit memaksa beliau harus masuk 
rumah sakit.

Historia longa vita brevis

Saya mengenal Prof. Miyasto sejak 45 tahun yang lalu saat 
beliau masih sangat muda, sebagai dosen baru di Fakultas 
Ekonomi Undip, tempat saya belajar pada tahun 1975. 
Sebagai  mahasiswa, kami hanya tahu Pak Miyasto sebagai 
dosen muda yang tenang dengan kemampuan menjelaskan 
secara detail sebuah kerumitan ilmu kedalam alur-alur 
sederhana dan detail yang mudah dicerna otak mahasiswa. 

Vita brevis historia 
longa – hidup memang 
singkat, sejarah 
kebaikan seorang guru 
akan lama dikenang 
para muridnya.
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Selanjutnya saya mengenal beliau secara lebih dekat pada 
saat saya menjadi dosen yunior di FE Undip tahun 1980.

Prof. Miyasto adalah pribadi yang tenang yang dalam 
interaksi kampus selalu memiliki alur bahasa yang tenang 
dan runtut, terkesan sekali setiap kata yang keluar adalah 
hasil olah pikir dengan intelektualitas yang sangat tinggi. 
Alur kalimat beliau sangat teratur dan fokus hingga 
membuat semua yang mendengarkan faham apa yang 
dimaksudkan. Itulah sebabnya saya mengatakan setiap 
persoalan yang rumit dapat diurai dalam detail yang lengkap, 
dengan argumentasi yang sangat logis dan mencerahkan 
siapapun yang menjadi pendengarnya.  Kemampuan seperti 
ini yang tidak banyak dimiliki oleh para ilmuwan manajemen 
yang saya kenal. Di Program Doktor FEB Undip, saya bersama 
Prof. Miyasto mengajar Strategic Management (beliau 
berlatar belakang Pendidikan Ekonomi perusahaan dan 
Pascasarjana Manajemen Keuangan. Sedangkan program 
doktornya dalam bidang Ilmu Ekonomi), dimana saya belajar 
bagaimana beliau dapat mengembangkan perpectizing dari  
resource based theory dan market based theory dengan 
sangat detail dan sederhana yang sangat mencerahkan para 
pembelajarnya.

Kenangan yang sangat meneduhkan adalah pada saat beliau 
sebagai Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah yang memberi 
kesempatan kepada saya sebagai ketua kelompok studi 
untuk pengembangan Perusahaan Daerah Provinsi Jawa 
Tengah. Tentu saja kami harus sering bertemu dengan bapak 
Gubernur dan pimpinan dan anggota DPRD Jawa Tengah 
yang tentunya sangat vocal di masa-masa awal reformasi 
Indonesia. Setiap kali akan bertemu pleno di kantor DPRD 
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Jawa Tengah, Prof. Miyasto selalu meminta kami  menyajikan 
pemaparan yang sangat detail dan argumentatif dengan 
analisis yang detail untuk memastikan apa yang dilakukan 
selalu memiliki justifikasi yang baik dan logis. Pertanyaan 
pertanyaan yang kritis dan cerdas dari bapak-ibu angota 
DPRD dapat dijelaskan dengan baik seperti yang kami 
pelajari selama interaksi dengan Prof. Miyasto. Ketenangan 
argumentasi dan keteduhan narasi yang dibangun, selalu 
mampu meneduhkan pertanyaan pertanyaan “keras” dan 
“tajam menyayat” dari peserta rapat.  Itulah Prof. Miyasto 
yang seorang birokrat (kepala Bappeda Provinsi Jawa 
Tengah) juga sekaligus seorang guru yang mencerdaskan 
sekaligus meneduhkan.

Interaksi akademik saya dengan Prof. Miyasto banyak terjadi 
saat kami mendapat tugas sebagai promotor dan ko-
promotor calon doktor. Walaupun saya adalah yunior sekali 
dibanding beliau, dalam banyak kesempatan Prof. Miyasto 
meminta konfirmasi mengenai detail teori tertentu yang 
digunakan para calon doktor. Beliau mendengarkan dengan 
intens untuk kemudian membuat perspectizing agar sebuah 
teori mudah dicerna dan diaplikasikan dalam penelitian 
disertasi para mahasiswa kami.  Kesan sangat mendalam 
adalah Prof. Miyasto adalah seorang pendengar yang intens 
untuk kemudian menjadi pencari solusi yang baik.

Kenangan akan Prof Miyasto sebagai guru akan sangat 
melekat lama dalam sanubari kami para murid beliau. 
Memang vita brevis historia longa – hidup memang singkat, 
sejarah kebaikan seorang guru akan lama dikenang para 
muridnya.A
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Selamat Jalan 
Guru Prof. Miyasto
Widjanarko
FEB Angkatan 1978,  aktif di 
Kementerian Keuangan sebagai 
Widyaiswara.

Perasaan duka 
cita dan kesedihan 
menyeliputi 
keluarga besar 
civitas academica 
Universitas 
Diponegoro, 
termasuk saya 
sebagai salah satu 
alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan tahun 1978. 
Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji’uun. Sesungguhnya kami 
adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah juga lah kami 
kembali.  Perasaan sedih yang mendalam menyelimuti 
perasaan saya begitu mendengar berpulangnya Bapak 
Prof. Dr. Miyasto, S.U, pada hari Rabu tanggal 24 Maret 
2021. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati 
meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan 
nama. Kira-kira begitulah  pepatah yang  tepat untuk 
mengungkapkan wafatnya  Guru Prof Miyasto.  

Sekalipun beliau telah berpulang, jasa jasa almarhum guru 
besar Prof. Miyasto yang telah mendedikasikan waktunya 
selama lebih dari 40 tahun akan tetap hidup dan terkenang 

Sekalipun beliau telah berpulang, 
jasa jasa almarhum guru 
besar Prof. Miyasto yang telah 
mendedikasikan waktunya selama 
lebih dari 40 tahun akan tetap 
hidup dan terkenang dalam pikiran 
saya.
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dalam pikiran saya. Walaupun telah lama waktunya, masih 
segar dalam ingatan saya  sebagai mahasiswa angkatan 
tahun 1978, almarhum merupakan sosok dosen dengan 
kepribadian yang baik, santun dan suka membantu 
mahasiswanya. Masih selalu terbayang dalam pikiran saya, 
profil almarhum yang sederhana, bersahabat, dan selalu 
penuh semangat dalam mengajar pada awal karir nya 
menjadi dosen. Di mata saya, gaya almarhum Prof. Miyasto 
dalam mengajar yang dilakukan dengan   penuh kesabaran, 
membuat mata kuliah yang berat menjadi ringan dan enak 
dipelajari. Ini yang membuat saya merasa nyaman menjadi 
mahasiswanya. 

Saya yang selalu mengikuti perkembangan pemberitaan, 
mendengar bahwa almarhum terus melakukan hal-hal baik 
untuk kemajuan civitas academica Undip dan pemerintah 
Republik Indonesia.  Dedikasi almarhum sebagai Pembantu 
Dekan I Fakultas Ekonomi (FE) Undip tahun 1993, Pembantu 
Rektor I Undip tahun 1998, Kepala Bappeda  Provinsi Jawa 
Tengah tahun 2000, Tenaga Ahli Lemhannas RI tahun 2008, 
sebagai Ketua Pembina Yayasan Alumni Undip  di Universitas 
Semarang (USM), membuat saya  bangga karena telah 
menjunjung nama besar Undip. Sikap bersahaja namun 
penuh prestasi inilah yang  telah  menambah keyakinan  dan  
inspirasi bagi saya bahwa almarhum merupakan sosok yang 
patut menjadi suri teladan.

Saya juga mendengar kabar bahwa di tengah kesibukannya, 
almarhum masih meluangkan waktunya menjadi Imam 
masjid di lingkungan rumahnya. Sikap almarhum ini  
menambah ringan  hati saya untuk bersaksi  bahwa beliau 
adalah tokoh masyarakat  yang baik. Sebagaimana layaknya 
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setiap insan manusia, semoga kesaksian saya bahwa 
almarhum merupakan sosok orang yang baik, memenuhi 
harapan dambaan setiap muslim. Selamat jalan Guru Prof 
Miyasto. Semoga Allah SWT  menerima kesaksian saya. Ya 
Allah, ampunilah dan kasihilah, serta berilah kekuatan, dan 
maafkanlah almarhum. Tempatkanlah di tempat yang mulia 
(surga), luaskan kuburannya, mandikan almarhum, dengan 
air salju dan air es. Bersihkan ia dari segala kesalahan, 
sebagaimana Engkau membersihkan baju putih dari kotoran, 
masukkan almarhum ke surga, jagalah almarhum  dari siksa 
kubur dan neraka. Aamiin

Sebagai umat muslim saya meyakini surat Al-Anbiya: 35. 
Kullu nafsin żā`iqatul-maut, wa nablukum bisy-syarri wal-
khairi fitnah, wa ilainā turja’un. Tiap-tiap yang berjiwa 
akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan 
keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-
benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. 
Namun wafat  dengan meninggalkan kenangan baik seperti 
almarhum Guru Prof. Miyasto, pastinya menjadi dambaan 
setiap insan manusia. Dalam kaitan ini, saya menjadi teringat 
penggalan puisi Chairil Anwar yang berjudul MAJU. “ Sekali 
berarti lalu mati”. 

Demikian kira kira ungkapan perasaan saya atas 
meninggalnya Guru Prof. Miyasto.  Jasamu dan kebaikanmu 
akan tetap terus dikenang dan layak diperbincangkan pada 
hari-hari berikutnya  oleh keluarga besar civitas akademica 
Universitas Diponegoro dan  masyarakat luas, sebagai sosok 
yang telah berarti.A
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Guru, Kolega, Senior, 
dan Orang Tua Terbaik
Prof. Dr. Abdul Rohman, S.E., M.Si
Guru Besar FEB Undip

Beliau adalah guru, kolega, senior, dan orang tua terbaik 
bagi kami. Sebagai guru, beliau memberikan yang terbaik 
dalam memberikan motivasi kami untuk terus belajar. 
Sejak saya menjadi dosen yunior, beliau selalu memberikan 
arahan, dan bimbingan bagaimana menjadi dosen yang baik. 
Saya bangga dengan Prof. Miyasto sebagai guru pahlawan 
kami. Sebagai kolega sekaligus senior, saya merasa beliau 
tidak hanya sebatas teman kerja, namun beliau merupakan 
sahabat yang baik. Setiap kali bertemu dengan beliau di 
mana saja sering kali beliau lebih dulu menyapa saya. Ketika 
saya mengajukan proses kenaikan jabatan fungsional beliau 
selalu menanyakan bagaimana kemajuannya. Beliau juga 
yang memberikan rekomendasi atas usulan kenaikan jabatan 
guru besar saya. Beliau adalah salah satu teladan terbaik 
kami.

Sebagai orang tua, beliau tunjukkan saat beliau menjabat 
sebagai Pembantu Dekan I. Saat itu saya masih dosen yunior. 
Beliau membimbing dan mengayomi kami semua. Beliau 
selalu memotivasi dosen-dosen muda untuk studi lanjut 
sampai jenjang tertinggi S3. Beliau juga memotivasi dosen-
dosen muda untuk melengkapi administrasi dan mengajukan 
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kenaikan pangkat dan jabatan fungsional. Beliau adalah 
salah satu pimpinan yang kami posisikan sebagai salah 
satu orang tua terbaik. Kami semua akan terus berjuang 
mewujudkan cita-cita beliau. 

Selamat jalan guru, kolega, senior dan orang tua kami, Prof. 
Dr. Miyasto, SU. Semoga segala kesalahan beliau diampuni 
Allah SWT dan segala amal saleh beliau diterima Allah 
SWT.A

Guru dan Mentorku 
Sepanjang Masa
Noni – Herniwati RH 
FE Undip angkatan 75

Sejatinya berat hati ini untuk menuliskan kenangan terhadap 
beliau. Prof Miyasto adalah guruku yang selalu humble 
dan sangat santun. Rasanya masih tidak percaya kalau 
beliau harus pergi secepat ini menghadap sang Khalik. 
Hati ini masih sangat berduka seperti juga yang dirasakan 
oleh teman-teman lainnya yang pernah menjadi murid dan 
bergaul dengan beliau.

Saya sudah lupa, mata kuliah apa yang pernah saya ikuti dari 
beliau, saat saya masih mahasiswa S1 di Fakultas Ekonomi 
Undip. Ingatan saya pada beliau yang masih terngiang saat 
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saya masih menjadi 
mahasiswa, hanya 
saat saya menerima 
ijazah Sarjana Muda di 
Gedung B.O2 – Kampus 
Undip Pleburan. Saat 
itu beliau mendampingi 
Dekan FE – Undip, 
Bapak  Drs. H. Daryono 
Rahardjo, MM, 
memberikan ijazah 
pada para wisudawan.  

Selepas wisuda itu saya 
lalu mengabdi menjadi dosen di kampus yang sama yaitu 
FE Undip. Saya mungkin lupa mata kuliah yang diberikan 
beliau, namun saya ingat bahwa beliau adalah guru saya 
sepanjang saya menjadi dosen di sana. Mata kuliah Ekonomi 
Publik yang saya ampu, selalu saya diskusikan kepada beliau, 
terutama terkait isu-isu yang baru di pembahasan itu. Beliau 
merupakan mentor yang sangat baik dalam karier, penelitian 
dan pengabdian saya. Beliau juga mentor saya dalam sikap 
perilaku sebagai pendidik. 

Penelitian-penelitian besar yang pernah saya lakukan, 
semua atas inisiatif dan ajakan beliau. Salah satu yang 
paling saya ingat adalah Studi Effisiensi PBB di Kabupaten/
Kota di Indonesia (2002), saya terima saat beliau tengah 
melaksanakan ibadah Haji bersama Ibu Endang Miyasto. Saat 
itu di suatu pagi hari saya menerima telepon dari Mekah, dari 

Prof Miyasto memiliki 
keinginan bahwa setiap 
lulusan FEB Undip harus 
selalu memiliki value added. 
Nah, beliau memiliki cita-
cita untuk memberikan value 
added itu dengan memberikan 
kemudahan mahasiswa untuk 
mendapatkan sertifikasi sesuai 
ilmunya. 
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beliau yang meminta saya untuk melaksanakan penelitian 
yang scopenya, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. 
Singkat cerita hasil penelitian ini mendapatkan apresiasi dari 
para pejabat di Direktorat Jenderal Pajak. Alhamdulillah. 
Bahkan penelitian ini menjadi awal keterlibatan Jurusan 
IESP Undip pada kegiatan-kegiatan di Direktorat Jenderal 
Pajak. Termasuk dibukanya kelas Penilaian Properti yang 
merupakan kerjasama antara Ditjen Pajak – MAPPI dan FE 
Undip. Kelas khusus ini memang diperuntukkan bagi para 
pegawai Direktorat PBB seluruh Indonesia, yang berlatar 
belakang DIII STAN untuk menyelesaikan S1 di Jurusan 
Ekonomi di FE Undip.  

Selain itu ada juga penelitian mengenai Studi Alternatif Tarif 
Cukai Tembakau yang merupakan kerja sama FE Undip dan 
Badan Analisa Fiskal Departemen Keuangan RI (2003). Salah 
satu tujuan dari penelitian ini adalah menetapkan besaran 
penerimaan cukai pada APBN tahun 2005. Penelitian ini 
melibatkan hampir semua teman-teman dosen di Jurusan 
IESP, dengan sampel penelitian hingga wilayah Provinsi Jawa 
Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Sumatera Utara. 

Prof Miyasto, sangat bahagia ketika  itu. Sebabnya, melalui 
penelitian itu beliau dapat melibatkan para senior (seperti 
bapak Prof Hartowo, Bapak Drs. H. Basuki Suwardo, MS 
dan Bapak Drs. H. Wiratno,MEc)  dan dosen-dosen  muda, 
bersama-sama melakukan studi lapangan. Kebersamaan 
dan guyub rukun rupanya merupakan salah satu filosofi 
beliau. Saya selalu ingat pesan beliau saat itu, untuk selalu 
menjaga kebersamaan dan guyub rukun dengan seluruh 
civitas akademika.
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Kemudian saya juga pernah dilibatkan menjadi Anggota 
Tim Teknis Nasional Penanggulangan Gempa Bumi di 
Yogyakarta (2004-2005), sebagai asisten Prof Miyasto. Hal 
itu merupakan pengalaman tersendiri yang tidak terlupakan. 
Saya dapat secara langsung berhubungan dengan 
masyarakat yang tertimpa bencana dan secara langung pula 
menyampaikan aspirasi mereka kepada pembuat kebijakan.

Itulah beberapa kegiatan penelitian dan pengabdian yang 
saya ikuti bersama Prof Miyasto. Ada hal yang juga melekat 
dalam ingatan saya terkait pemikiran beliau dalam setiap 
kegiatan penelitian dan pengabdian. Beliau menyampaikan 
bahwa dalam setiap kegiatan penelitian dan pengabdian, 
kita harus selalu mencari Primover Sector atau Primover 
Indicator untuk memecahkan suatu permasalahan. Dan 
pemikiran itu selalu saya pegang ketika akan menjalankan 
penelitian dan pengabdian.

Namun begitu  ada satu cita-cita luhur beliau yang belum 
sepenuhnya saya wujudkan sampai sekarang. Prof Miyasto 
memiliki keinginan bahwa setiap lulusan FEB Undip harus 
selalu memiliki value added. Nah, beliau memiliki cita-cita 
untuk memberikan value added itu dengan memberikan 
kemudahan mahasiswa untuk mendapatkan sertifikasi sesuai 
ilmunya. 

Saya baru dapat mewujudkan cita-cita luhur beliau ini, 
dengan memberikan kesempatan pada seluruh mahasiswa 
Konsentrasi Penilaian Properti, untuk mengikuti secara 
gratis Kursus Penilaian Properti P1–P2, yang cukup mahal 
untuk kantong mahasiswa. Namun untuk memperoleh 
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sertifikatnya, mahasiswa harus mengikuti ujian sertifikasi 
dengan membayar biaya ujian yang sangat murah, sebagai 
tanggung jawab keilmuan para mahasiswa. Saya sangat 
berharap semoga cita-cita beliau ini terwujud suatu saat 
nanti.

Sementara itu dalam kesehariannya, beliau dikenal sebagai 
pribadi yang santun dan humble. Hal ini kemudian yang 
menginspirasi saya untuk mengimplementasikannya walau 
terkadang sangat sulit. Prof Miyasto, selalu memanggil 
saya, yang notabene  adalah muridnya, dengan sebutan Bu 
Noni, atau nda. Tidak pernah sekalipun beliau memanggil 
nama saya secara langsung. Selama bergaul tidak pernah 
sekalipun saya melihat beliau berkata keras dan marah, baik 
pada teman dosen, tendik maupun mahasiswa. 

Sugeng tindak bapak guru dan mentorku bapak Prof Dr. H. 
Miyasto SU, Insyaallah husnul khatimah….Aamiin ya rabbal 
‘alamin.A
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Pribadi yang 
Super Humble
Prof. Anis Chariri, SE., Akt., 
M.Com., PhD
Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi 
Undip

Prof. Mi, begitulah kami memanggil beliau Prof. Misyasto. 
Meskipun secara pribadi saya jarang berinteraksi secara 
langsung karena beda program studi, beda ruang dan karena 
kesibukan beliau, tapi saya mengenal dan meneladani beliau 
baik dalam berinteraksi maupun dalam berkarya. Prof. Mi 
adalah pribadi yang cerdas, jujur, dan bersahaja…. Super 
humble, sangat menghargai orang lain dan suka membantu 
menyelesaikan masalah orang lain. Kelihatannya, beliau 
memang serius, tapi ternyat Prof. Mi sering bercanda, yang 
membuat kami mati kutu, tertawa terpingkal-pingkal. Beliau 
juga menunjukkan contoh keteladanan dalam memimpin, 
dengan sikap beliau yang kritis, inovatif dan transformatif. 
Karena kebaikan, kecerdasan, dan kepemimpinan beliau, 
berbagai jabatan penting baik di Universitas Diponogoro 
maupun di institusi luar pernah dipercayakan kepada Prof 
Mi. Uniknya, di manapun beliau ditempatkan, selalu ada 
perubahan yang dilakukan di organisasi tersebut. Satu lagi, 
yang sangat saya apresiasi dari Prof Mi adalah ketika beliau 
pensiun dan menyempatkan diri pamitan ke Program Doktor 
ilmu Ekonomi serta menyerahkan kunci ruangan. Padahal 
beliau jauh lebih senior dari saya. Sayangnya, saya pada 
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saat itu sedang tidak berada di ruangan. Saya hanya tahu 
ada WA beliau pada malam hari, yang intinya pamitan dan 
mengembalikan kunci ruangan. 

“Yth. Bapak Ketua Program S3 (Prof. Anis Chariri): 
Assalamualaikum Wr. Wb. Prof. Karena saya mulai 1 Januari 
2021 sudah Purna tugas,  maka saya serahkan kembali ruang 
saya yang di S3. Kuci almari dan file cabinet sudah saya 
serahkan pada mbak Lina. Terimkasih. Saya juga mohon 
pamit dan mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga 
kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin YRA” 
(Miyasto).

Karena saya tahu ada WA pada malam hari, Sayapun hanya 
sempat WA karena takut mengganggu istirahat beliau: 

“Wa alaikumsalam wr wb. Ysh Prof Miyasto, terima kasih 
atas perhatian, curahan waktu, pikiran dan tenaga selama 
ini kpd UNDIP terutama PDIE. Mhn maaf jika selama ini ada 
kesalahan. Mhn ijin, jika tdk keberatan, kami di PDIE masih 
memerlukan tenaga dan pemikiran Prof Mi dlm mengajar 
dan membimbing mhs S3. Insya Allah nanti kami sediakan 
ruangan utk ruang bimbingan krn kebetulan saat ini, S3 jg 
sedang direnovasi. Kami sdh mengusulkan ke WD2 utk ruang 
khusus GB yg mengajar di PDIE. Selamat menikmat purna 
tugas berkumpul kembali bersama keluarga. Semoga semua 
kebaikan prof Mi dlm berbagai hal dapat kami teladani. 
Suwun”.

Yah, ternyata itulah komunikasi terakhir saya dengan Prof. 
Mi, ternyata Prof Mi pamit untuk selamanya. Sedianya 
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saya sebagai Kaprodi PDIE sudah merencanakan untuk 
mengajukan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) untuk 
beliau agar dapat mengajar sebagai dosen tetap PDIE. Tapi 
Allah SWT berkehendak lain. Selamat jalan Prof. Miyasto, 
kami banyak belajar dari Bapak, banyak hal yang dapat kami 
teladani dari Bapak. Saya betul-betul bersaksi bahwa Prof. 
Miyasto adalah orang baik dan banyak menginspirasi orang 
lain….. Terima kasih, Prof. Mi benar-benar meninggalkan 
nama baik, tanpa cacat.A

Prof. Miyasto: 
Piawai Buat 
Materi Sulit Jadi 
Mudah
Darwanto, S.E., M.Si., M.Sy. 
Ketua Program Studi Ekonomi Islam 
FEB Undip

(Mahasiswa Bimbingan Skripsi, salah satu sekretaris ketika 
Prof. Dr. Miyasto menjadi ketua IAEI Jawa Tengah, Pasangan 
Mengajar MK Ekonomi Makro) 

Prof. Mi, begitu saya dan teman-teman memanggil 
almarhum Prof. Dr. H. Miyasto, S.U. Bagi saya dan sebagian 
besar mahasiswa menganggap beliau adalah dosen favorit. 
Beliau merupakan salah satu dosen paket komplit karena 
selain sebagai dosen, beliau juga peneliti produktif, 
pernah menjabat di kampus baik tingkat fakultas maupun 
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universitas, beliau juga pernah 
diberi amanat pejabat publik 
sebagai kepala Bappeda Jawa 
Tengah. Selain itu pernah 
memimpin organisasi Ikatan 
Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Jawa 
Tengah dan terakhir menjadi 
ketua Pembina Yayasan Alumni 
Undip. 

Mempermudah materi sulit

Selain pembawaan yang kalem, teduh, murah senyum ketika 
bertemu dengan setiap orang, termasuk mahasiswanya 
diluar kelas, beliau juga dosen yang mampu menyampaikan 
materi kuliah dengan bahasa yang sederhana dan jelas. 
Misalnya, ketika beliau mengajar Ekonomi Makro, pada 
saat penjelasan kurva IS-LM yang harus menampilkan 
beberapa kurva dalam waktu bersamaan dan bagi sebagian 
mahasiswa bagian termasuk bagian yang sulit, materi ini 
sering membuat mahasiswa mengerutkan dahi agar lebih 
konsentrasi. Namun kemampuan beliau menyederhanakan 
kompleksitas materi sangat menolong kami. Melihat raut 
wajah kami yang sepertinya harus berpikir keras dan fokus, 
beliau bertanya, “Susah ya? Tidak apa-apa kalau susah.” 
Beliau menambahkan,  “kalau tidak susah, kalian nanti tidak 
bangga jadi sarjana ekonomi.” Suasana kelas jadi mencair, 
dan terdengar sebagian tertawa mendengar apa yang 
dikatakan Prof. Miyasto. 

Kemampuan beliau dalam membuat yang sulit jadi mudah 
tampak kembali ketika menjelaskan ekonometrika, mata 

beliau bertanya, “Susah ya? 
Tidak apa-apa kalau susah.” 
Beliau menambahkan,  
“kalau tidak susah, kalian 
nanti tidak bangga jadi 
sarjana ekonomi.”
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kuliah ini termasuk mata kuliah yang menjadi momok bagi 
sebagian besar mahasiswa jurusan IESP. Beliau mampu 
memberikan penjelasan yang lebih sederhana dan mampu 
dipahami mahasiswa dengan contoh dari peristiwa ekonomi 
yang sedang terjadi maupun contoh kasus ekonomi 
sehari-hari. Bahkan ada banyak hal yang menarik ketika 
mengikuti perkulihan beliau Mahasiswa yang biasanya malas 
mengikuti perkuliahan, justru bersemangat untuk mengikuti 
perkuliahan ketika yang mengajar Prof. Mi. Ini lantaran, 
terdorong mendapatkan penjelasan secara mudah dari mata 
kuliah yang terkenal sulit ini.

Pembimbing Skripsi yang inspiratif 

Saya pribadi mempunyai kesan mendalam, karena 
beliau adalah dosen pembimbing saya. Pada saat itu 
beliau menjabat sebagai Kepala Bappeda Jawa Tengah, 
namun kesibukan beliau yang luar biasa tidak melupakan 
mahasiswa-mahaiswa bimbingannya. Beliau secara rutin 
memberikan jadwal dan menyediakan waktu bagi mahasiswa 
yang hendak konsultasi ketika mengalami kesulitan dalam 
proses pengerjaan skripsi. Beliau memberikan nasehat 
memperbanyak membaca paper jurnal terkait dengan 
tema skripsi, sehingga mendapatkan banyak persfektif atau 
alternatif jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan. 
Nasehat ini menolong saya ketika menjumpai pertanyaan 
penelitian yang tidak mampu dijawab dari model penelitian 
yang saya gunakan.  

Beliau juga memberikan kepercayaan kepada mahasiswa 
untuk menjawab persoalan, sehingga paling tidak 
memberikan kepercayaan diri kepada mahasiswa. Beliau 
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mendorong untuk segera maju ujian dan mendampingi 
meskipun hanya sebentar untuk memastikan mahasiswa 
bimbingan beliau maju ujian skripsi. Saya sendiri ditinggal 
setelah beliau membuka ujian skripsi, karena beliau ada 
rapat berkaitan dengan jabatan beliau sebagai kepala 
Bappeda Jawa Tengah.  Pesan yang dapat saya ambil dari 
proses pembimbingan skripsi dengan beliau adalah berusaha 
untuk memberikan waktu untuk bimbingan dan mengantar 
mahasiswa bimbingan skripsinya sampai selesai meskipun 
banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. 

Kontribusi pengembangan Ekonomi Islam 

Mungkin belum banyak yang tahu, Prof. Mi juga berjasa 
dalam pengembangan ekonomi Islam. Saya menjadi salah 
satu saksinya, ketika itu sekitar tahun 1999-2000, Bank 
Indonesia sedang mengkaji prospek penerapan prinsip bank 
Islam di Jawa tengah. Kepakaran beliau dalam modeling 
penelitian memimpin kajian tersebut di Jawa Tengah. 
Sehingga mendorong menghasilkan  kebijakan untuk 
memperluas penerapan perbankan Syariah di Jawa Tengah.  

Beliau juga menjadi ketua, ketika Ikatan Ahli Ekonomi Islam 
(IAEI) Jawa Tengah pertama kali dibentuk, kebetulan waktu 
saya membantu beliau dalam proses pembentukan IAEI 
Jawa Tengah dan penyusunan pengurus IAEI di Jawa Tengah. 
Beliau mempunyai ide untuk melibatkan sebanyak mungkin 
pihak dalam pengembangan Ekonomi Islam di Jawa Tengah, 
salah satunya dengan melibatkan dalam kepengurusan IAEI 
pertama tersebut. Bahkan sampai akhir hayatnya, beliau 
masih tercatat sebagai penasehat IAEI Jawa Tengah.  
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Proses pendirian prodi Ekonomi Islam Undip beliau 
memberikan dukungan dan motivasi bahkan sampai 
pengajaran. Pengalaman beliau sebagai salah satu dosen 
pengajar S3 Ekonomi Islam pada salah satu perguruan tinggi 
di Jakarta beberapa kali menjadi topik obrolan ketika saya 
menghadap beliau. Bahkan, ketika prodi Ekonomi Islam 
menghadapi assessement lapangan daring, beliau bersedia 
dimasukan sebagai dosen tetap Prodi Ekonomi Islam FEB 
UNDIP dan hadir dalam proses assessement lapangan 
tersebut. 

Prof. Mi tetap menunjukkan orang yang sangat halus sopan 
meskipun dengan jabatan akademis paling tinggi (guru 
besar) dan berpengalaman lengkap sebagai pejabat kampus, 
pejabat publik, dan pemimpin organisasi. Sebagai kolega 
(pasangan mengajar), yang pernah jadi mahasiswa beliau, 
saya masih merasa dan menganggap beliau sebagai dosen 
saya, namun beliau justeru  memberikan menempatkan 
kami para dosen muda sebagai partner sejajar dalam proses 
pengajaran, pembuatan soal sampai dengan penentuan nilai 
akhir.  

Selamat Jalan Prof. Dr. H. Miyasto, S.U., saya menjadi saksi 

Panjenengan orang baik.A 
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Pendidik yang 
Sangat Disukai 
Mahasiswa
Dr. Sulistyandari, SE, ME

Innalillahi wa innailaihi roji’un…

Telah berpulang, guru yang terbaik, sosok dan pribadi yang 
ramah, taat beribadah, rendah hati, tutur bahasa yang 
lembut, sopan dan menyejukkan. Sungguh semua yang 
terbaik ada pada beliau. Sedih, duka cita dan rasa kehilangan 
yang sangat terasa ketika mendengar beliau telah berpulang 
ke Rahmat Allah SWT pada hari Rabu tanggal 24 Maret 
2021. Belum sempat saya berjumpa lagi dengan beliau 
dan mengucapkan terima kasih secara langsung, setelah 
sidang terbuka saya yang dilaksanakan secara online karena 
pandemi Covid-19. 

Prof. Miyasto adalah dosen dan promotor yang sangat 
luar biasa. Saya pernah diajar beliau pada  semester awal 
di program S3 IEF Universitas Trisakti pada mata kuliah 
ekonometrika. Dari situlah awal saya mengidolakan beliau. 
Kekaguman yang luar biasa atas sikap low profile dan 
penguasaan ilmu yang sangat mumpuni. Seorang dosen, 
seorang pendidik yang sangat dicintai mahasiswanya. 
Mata kuliah ekonometrika yang bagi sebagian besar 
mahasiswa merupakan mata kuliah yang paling sulit dan 
terasa sangat menjenuhkan, di tangan beliau menjadi mata 
kuliah yang sangat menyenangkan, karena dibalik sikap 
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beliau yang berwibawa, ternyata beliau juga mempunyai 
rasa humoris yang membuat suasana perkuliahan lebih 
santai. Dari kekaguman ketika beliau mengajar itulah, saya 
berkeinginan kuat dari dalam hati, bahwa jika nanti saya 
menyusun disertasi, maka saya ingin di bimbing oleh beliau. 
Dan, Alhamdulillah… keinginan saya terkabul, pihak IEF 
memberikan persetujuan bahwa promotor disertasi saya 
adalah Prof. Dr. Miyasto. 

Awal bimbingan proposal saya masih teringat, beliau masih 
aktif di Lemhannas. Pertama saya masuk ke ruang beliau, 
ada rasa takut karena ternyata di kantor tersebut beliau 
sangat dihormati. Tetapi sungguh di luar dugaan saya, 
bahwa beliau menerima saya bimbingan dengan sangat baik 
dan ramah. Alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur sekali, 
dan membuat saya semakin kagum akan kepribadian beliau, 
seorang Profesor, guru besar universitas ternama  tetapi 
tidak ada sedikitpun kesombongan. Bahkan beliau meminta 
asisten beliau untuk menyajikan minuman. Sungguh, luar 
biasa sikap beliau, dan itu yang menjadi pengingat dan 
panutan saya untuk selalu bersikap baik kepada siapa saja.

 Pengalaman lain ketika bimbingan dengan beliau, ternyata 
beliau sangat teliti dalam mengoreksi proposal disertasi, 
bahkan sampai ke penulisan tabel beliau arahkan secara 
benar. Sekali lagi saya sangat bersyukur bisa mendapat 
promotor Prof. Miyasto. Beliau juga tidak pernah lama 
menahan proposal meskipun di tengah kesibukan beliau 
yang sangat padat. Begitu total beliau dalam membimbing, 
membantu dan memberikan arahan kepada mahasiswa 
bimbingannya. Yang tidak pernah saya lupakan, pada 
sidang terbuka saya yang dilaksanakan secara online, beliau 
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menyampaikan bahwa saya adalah termasuk salah satu 
mahasiswa beliau yang sangat intens  dalam   melakukan 
bimbingan, dan setelah selesai sidang terbuka, beliau 
memberikan ucapan  selamat kepada saya, sudah menjadi 
seorang doktor. 

Terima kasih Prof. Miyasto untuk semua ilmu yang sudah 
diajarkan. Untuk nilai-nilai yang pantas untuk dijadikan suri 
tauladan. Untuk bimbingan disertasinya sehingga saya bisa 
selesai dengan cepat, bisa mendapatkan nilai cumlaude, 
semua karena bantuan, bimbingan dan arahan dari Prof. 
Miyasto.

Saya bersaksi bahwa Prof. Miyasto adalah pribadi yang 
sangat baik, yang akan tetap dikenang, karena ilmu yang 
ditinggalkan yang sangat bermanfaat dan nama besar 
beliau yang akan abadi di hati semua mahasiswa terutama 
yang pernah dibimbingnya. Selamat jalan Prof. Miyasto. 
Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa dan kesalahan,  
menerima  semua amal kebaikan dan ibadah nya serta Allah 
tetapkan surga terindah. Aamiin yaa Rabbal aalamiin A
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Das Sein Versus 
Das Sollen 
Lucky Nugroho
Bankir syariah, Alumnus  Doktoral IEF 
Universitas Trisakti

Ketika diminta untuk 
berkontribusi menulis 
autobiografi dari Prof Miyasto, 
pikiran saya langsung kembali 
ke tahun 2017 di mana saya 
memulai melaksanakan 
bimbingan dengan beliau. Saya 
mengajukan beliau sebagai 
promotor program Doktor di Islamic Economics Finance, 
Universitas Trisakti. Hal itu dikarenakan saya sangat terkesan 
pemaparan kuliah beliau pada saat menyampaikan mata 
kuliah metode penelitian. Selain itu, juga ada pertimbangan 
lainya yaitu tempat saya bekerja pada Bank Syariah Mandiri 
di Jalan MH. Thamrin No.5, Jakarta Pusat tidak terlalu 
jauh dengan tempat beliau bekerja di Lembaga Ketahanan 
Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI). 

Penyampaian beliau terkait dengan metode penelitian 
begitu komprehensif, dengan penjelasan istilah yang mudah 
dipahami oleh seluruh mahasiswa Program Doktor di Islamic 
Economics Finance Universitas Trisakti saat itu.

Terdapat istilah dari beliau yang selalu saya ingat pada 
saat kelas mata kuliah metode penelitian. Isitilah tersebut 

Jika beliau diminta 
pendapatnya maka beliau 
akan memberikan insight dan 
masukkan. Sosok beliau yang 
sederhana, religius, santun 
dan bijak menjadi teladan bagi 
saya.
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ialah Das Sein dan Das Sollen. Istilah yang berasal dari 
bahasa Jerman itu pun beliau ulangi kembali pada saat awal 
pertama kami (Alm. Bapak Akhmad Amien Mastur, Bapak 
Soeharjoto, Bapak Tengku Chandra dan saya) melakukan 
bimbingan di kantor beliau di Lemhannas sekitar bulan 
Februari di tahun 2017.

Penggunaan istilah Das Sein dan Das Sollen oleh beliau 
menjadikan pembahasan kuliah metode penelitian menjadi 
lebih sistematis. Prof Miyasto menjelaskan bahwa Das 
sein merupakan fenomena yang terjadi pada saat ini, dan 
pemaparan fenomena menjadi hal yang krusial dalam 
penyusunan latar belakang pada penelitian. Sedangkan Das 
Sollen, sebagaimana dijelaskan beliau, adalah ilmu, teori, 
dan konsep yang dipelajari oleh para peneliti. Peneliti, kata 
beliau, harus mampu menganalisis fenomen berdasarkan 
hal-hal tersebut. Sehingga peneliti memahami kondisi yang 
ideal atau yang seharusnya dari fenomena tersebut. Jadi 
istilah Das Sollen dapat didefinisikan sebagai kondisi yang 
ideal, kondisi seharusnya, dan kondisi yang dicita-citakan 
berdasarkan konsep dan teori yang dibangun secara ilmiah.

Lebih lanjut berdasarkan istilah tersebut, beliau menjelaskan 
kepada kami bagaimana konstruksi dari dari Das Sein dan 
Das Sollen tersebut menghasilkan fenomena gap dan 
teoritikal gap sehingga didapatkanlah research gap. Ilmu 
yang disampaikan Prof Miyasto tersebut sangat aplikatif 
sebagai bekal kami menyusun latar belakang penelitian 
kami. 

Selain pertimbangan keilmuan beliau yang paripurna, saya 
juga memilih beliau sebagai promotor dikarenakan profil 
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beliau yang tawadhu dan humble. Hal itu menjadikan 
komunikasi dan diskusi kami terkait bimbingan saya tidak 
canggung, bahkan saya bisa memberikan masukan-masukan.

Selain itu Prof. Miyasto yang saya kenal merupakan pribadi 
yang selalu on-time pada jadwal bimbingan. Juga  selalu 
memperhatikan serta peduli terhadap progress penyusunan 
penelitian maupun disertasi dari mahasiswa yang 
dibimbingnya. 

Saya teringat dengan pengalaman proses bimbingan 
di tahun 2017-2018 dengan beliau. Suatu hari saya 
sudah menitipkan proposal disertasi pada staf beliau. 
Namun dikarenakan kesibukan dengan pekerjaan, saya 
lupa mengenai proposal itu. Setelah dua pekan beliau 
mengirimkan pesan singkat ke saya untuk datang 
bimbingan. Masya Allah, begitu pedulinya beliau dengan 
mahasiswa bimbingannya sampai-sampai beliau sendiri 
yang mengingatkan saya. Prof Miyasto juga akan selalu 
mencarikan solusi dan alternatif jalan keluar apabila kita 
menemui kebuntuan pemikiran kita terkait tugas yang 
sedang kita kerjakan. Jika beliau diminta pendapatnya maka 
beliau akan memberikan insight dan masukkan. Sosok beliau 
yang sederhana, religius, santun dan bijak menjadi teladan 
bagi saya. Bahkan bukan saya saja yang telah dibantu dan 
didukung, telah banyak mahasiswa yang telah mendapatkan 
ilmu dan kemudahan kelulusan oleh beliau. Untuk itu doa-
doa dari kami akan selalu menyertai beliau. Banyaknya amal 
jariyah beliau insyaallah akan membawa beliau di tempat 
yang mulia disisi Allah SWT. A
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Promotor 
Responsif dan 
Fleksibel
Dr. Teguh Djatmiko, SE, Ak. 
CA, S.Sos.i, MM,
Staf Kementerian Keuangan RI

Interaksi saya yang paling berkesan adalah ketika beliau 
menjadi promotor disertasi saya. Beliau termasuk salah satu 
ilmuwan yang sangat mendukung penegakan syariat Islam 
dalam segala aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi. 
Ketika saya mengajukan tema disertasi yang berkaitan 
implementasi TSR dalam manajemen sumber daya manusia 
di Kementerian Keuangan, beliau sangat antusias dan 
mendukung.

Adapun dalam muamalah, meskipun beliau seorang yang 
sangat sibuk, jauh lebih tua dari saya, seorang profesor 
dan pejabat tinggi di Lemhannas pada saat itu, namun 
dalam pergaulan interaksi sehari-hari beliau sangat murah 
senyum, santun, ramah dan bersahaja. Kesantunan itu 
beliau tunjukkan ketika interaksi tatap muka, lewat telepon 
maupun WA. Tentu saja hal ini sangat membantu mahasiswa 
seperti saya secara psikologis dalam menyelesaikan tugas 
disertasi yang cukup banyak dan kompleks.

Selain itu, beliau sangat ringan tangan dan kerap memberi 
motivasi positif  sehingga saya menjadi lebih optimis untuk 
segera menyelesaikan disertasi. Beliau juga selalu memberi 
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masukan-masukan yang terinci, membangun dan signifikan 
dalam penulisan disertasi saya.

Kemudian, dalam urusan administrasi, beliau sangat 
fleksibel. Misalnya, ketika saya minta tandatangan untuk 
persetujuan ujian, beliau cepat merespons dan memberikan 
persetujuan hanya lewat WA dan tanda tangan virtual via 
email.

Saya sangat kehilangan sosok yang sangat sederhana, 
bersahaja, ramah, santun, terperinci dan detail, dan 
senantiasa memberikan contoh yang baik. Mudah-mudahan 
segala kebaikan, amal saleh beliau menjadi bekal beliau 
di alam kubur dan yaumil akhir nanti dan beliau dapat di 
tempatkan dalam surga Nya. Semoga Allah menempatkan 
beliau di tempat yang paling indah bersama orang-orang 
beriman.A  
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Sebuah Tuntunan 
dan Bimbingan 
Tangan
Prof. Muhammad Zainuri
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan 
Tinggi (LLDIKTI) Wilayah VI Jawa 
Tengah

Kenangan saya terhadap Prof. Miyasto dimulai pada periode 
1996 ketika saya dipercaya mengemban amanah sebagai 
Ymt Pembantu Dekan I, Fakultas Perikanan dan Ilmu 
Kelautan, Universitas Diponegoro. Saya mengenal beliau, 
setelah terpilih menggantikan, Prof. Dr. Drh. Soedarsono, 
MS, sebagai Pembantu Rektor I. 

Pada saat saya mengemban amanah, saya masih berstatus 
Tenaga Pengajar dan belum memiliki Jabatan Fungsional. 
Bimbingan beliau lah yang menuntun saya mencapai 
Jabatan Fungsional Asisten Ahli, karena memiliki ijasah 
doktor. Dengan begitu saya tidak pernah menduduki Jabatan 
Fungsional Asisten Ahli Madya. Pada tahun 1997, di bawah 
tuntunan beliau, Jabatan Fungsional saya, meningkat 
menjadi Lektor Muda, dan satu setengah tahun berikutnya 
menjadi Lektor Madya. 

Dengan hadirnya peraturan Inpassing, maka Jabatan 
Fungsional saya kemudian menjadi Lektor. Pada tahun 2000, 
beliau kembali menuntun saya untuk mengusulkan jabatan 
fungsional menjadi Lektor Kepala. Peran beliau di dalam 
peningkatan karier akademik inilah, yang menyebabkan saya 
menyebut beliau Sang Panuntun, 
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P aras teduh bersapa santun

U  sapkan kasih yang selalu melantun 

R  apatkan dekapan berhati rimbun

N  etapkan silaturrahim yang selalu mengalun 

A   malkan karya yang menimbun

C  amkan semangat dalam nurani 

E  valuasikan nilai kapasitas diri

N  yatakan capaian dalam sinergi 

D  harmakan budaya bermakna hakiki

E  mansipasi pun luruh nyawiji 

K  erahkan cipta dalam narasi

I  mankan hati terjaga suci

A  manahkan keluarga pijakan insani

M  enggapai cita rapatkan asa

A  mpunkan santri tersandung alpa

H  empaskan penghalang penuntas karya

A  mankan emosi dalam sapa bermakna
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G  elarkan pawiwahan catur candra

U  zurkan cerita waktu mahasiswa 

R  untut terbilang dalam urutan angka 

U  saikan karya pada setiap wisuda

P  enuhkan sapa pada silaturrakhmi

R  ancak berirama mewarna nyawiji

O  mbak kehidupanpun turut bersemi

F  ilosofi Mahaguru yang Hakiki

M  erona senyum pada setiap sapa

I  mankan sejuk dalam karsa

Y  ang telah purnakan penasaran cita

A  rahkan usia maknakan jalma

S  uluh kehidupan tanpa pancaroba

T  engahkan makna di penghujung karya

O  nak duripun terratakan pahala 

Persembahan Maha Guru Sang Panuntun

Katur Bapa Prof. Dr. Miyasto, SU

2 Januari 2021
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Untaian kata di atas 
saya jadikan sebuah 
puisi yang menjadi 
persembahan khusus, 
bagi beliau saat purna 
tugas. Saya menjadi 
seorang santri dan 
cantrik dari periode 
bersama beliau sejak 
1996 sampai 2000. 

Sebagai seorang ‘generasi muda’, saya diberi banyak ilmu, 
model kehidupan yang santun, serta kepercayaan yang 
tinggi, untuk selalu mengelola berbagai kegiatan akademik. 

Pesan beliau cukup sederhana:  berusahalah ‘memangku’ 
kepada setiap orang. Dalam Bahasa Jawa memangku itu 
bermakna ngemong yang berarti memberi saran yang 
baik  atau menunjukkan jalan yang benar atau bisa juga 
memberikan petunjuk atau contoh teladan. 

Kalimat sederhana itu menjadi salah satu pedoman saya, 
setelah selesai nyantrik dan nyantri kepada beliau. Salah 
satu yang tetap menjadi ilmu saya yang diajarakan beliau 
terkait dengan manajemen, adalah tentang “SWOT” 
Analysis. Suatu ilmu untuk ‘menakar diri’, kapasitas, dan 
kapabilitas diri di dalam semua bidang. 

Ilmu ini saya rasakan sangat berguna, yang kemudian saya 
kembangkan baik dalam keilmuan kompetensi di bidang 
kelautan dan oceanografi, sesuai dengan latar belakang 
keilmuan akademik saya. Bahkan hingga ke ilmu ‘sistem 
manajerial’ yang saya terapkan.

beliau mengajak 
berkomunikasi dan 
menjelaskan bahwa 
kehidupan selalu harus 
dipenuhi dengan semangat, 
tanpa harus lupa kepada 
akar, dimana kita berasal. 
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Pendekatan ini memudahkan saya dalam penerapan Sistem 
EPSBED, Evaluasi Program Studi Berdasarkan Evaluasi Diri, 
hingga BKD, SKP maupun PD DIKTI. Khususnya itu saya 
rasakan ketika saya terpilih menjadi Dekan FPIK Undip, 2011 
-2015, maupun ketika menjadi Wakil Rektor I, 2015-2019. 
Kalau boleh dikatakan, keberhasilan saya menjadi Dekan dan 
Wakil Rektor I, tidak terlepas dari bimbingan dan bekal dari 
beliau selama periode nyantri dan nyantrik itu. Bila diizinkan 
pada fase ini, saya menyebut beliau sebagai seorang ‘Suhu’.

Kepribadian beliau pun saya jadikan tuntunan dan 
panutan. Ketika beliau menyusun Pidato Guru Besar, 
saya berkesempatan belajar lebih mendalam dalam soal 
presentasi. Saya belajar dari saat penyusunan dan isi teks, 
koreksi, sampai dengan menyajikannya menggunakan 
aplikasi power point (yang pada masa tersebut, merupakan 
sebuah ‘teknologi canggih’). Dengan Paparan penuh 
gambar, khususnya, pada bagian Riwayat hidup dimana 
ada foto dari bayi orang tua, hingga pencapaian proses 
pendidikan beliau. Hal-hal tersebut kemudian saya jadikan 
ROLE MODEL.

Saya pun tak malu menyampaikan bahwa ide itu semua, saya 
pakai pada Presentasi Pengukuhan Guru Besar saya, sepuluh 
tahun kemudian. Pada bagian ini izinkan saya memanggil 
beliau ‘Sang Maha Guru’.

Kalaulah, diizinkan lebih banyak memaparkan tentu masih 
banyak lagi kenangan manis yang sangat menginspirasi saya 
terkait interaksi saya dengan Prof Miyasto. Namun waktu 
jualah yang menjadi pembatas. Empat tahun bersama beliau  
dalam ‘samudera perjuangan’, sungguh merupakan waktu 
yang tak ternilai. 
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Ada suatu saat yang terasa menekan kita berdua, manakala 
dalam suatu Rapat Koordinasi di tingkat Pimpinan, ada 
seorang Pimpinan yang ‘tega’ menyebut saya sebagai 
“Pembantu Dekan, yang merangkap Pembantunya 
Pembantu Rektor I”. 

Mendengar itu muka saya sudah merah padam, karena 
pada kenyataanya, justru sayalah yang bersemangat 
untuk menimba ilmu kehidupan dari beliau. Namun beliau 
menanggapinya dengan tersenyum, dengan paras muka 
yang tak berekspresi. Dengan tenang pula beliau menjawab 
dan menjelaskan tuduhan tersebut, dengan santun, tanpa 
ada nada yang meninggi. 

Setelah selesai Rakor tersebut, beliau tetap menyapa saya 
tanpa ada jarak. Namun di suatu hari lain, beliau mengajak 
berkomunikasi dan menjelaskan bahwa kehidupan selalu 
harus dipenuhi dengan semangat, tanpa harus lupa kepada 
akar, dimana kita berasal. 

Kata-kata itu terasa sejuk, damai, serta mendalam. Sosok 
kebapakan yang kata-katanya kental menghujam nurani. 
Beliau menyampaikan bahwa loyalitas kepada pemimpin, tak 
harus luruh dan runtuh, hanya karena tiupan ‘angin sepoi 
sesaat’. 

Pada keadaan inilah muncul sebuah janji di dalam hati saya, 
bahwa apapun yang terjadi, saya tak akan melunturkan 
kentalnya darah pengabdian saya kepada Undip. Karena 
Undip bagi saya adalah “Payung dan Warna Kehidupan saya 
untuk Indonesia Masa Depan “.

Ini juga menjadi pegangan kuat saya, ketika tahun 2004 
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sampai 2006, saya dipercaya oleh Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, 
Sp. And., yang pada masa itu menjadi Pembantu Rektor IV 
Undip, untuk menyusun beberapa proposal. Di antaranya 
adalah proposal Undip sebagai PTN BHMN (Perguruan Tinggi 
Negeri ber Badan Hukum Milik Negara) yang kemudian 
menjadi PTN BH, dan tercapai pada tahun 2015. Serta 
proposal kepada Islamic Development Bank (IDB) untuk 
Pengembangan Kampus Tembalang, yang tercapai pada 
tahun 2006-2010.

Terima Kasih Suhu, terima kasih Maha Guru, telah menjadi 
Panuntun bagi seorang anak manusia, yang berusaha ‘tegak’ 
dengan jati diri dan garis takdirnya . Izinkanlah pada bagian 
terakhir saya mempersembahkan sebuah puisi :

A  ndai waktu masih bernada

U  lurkanlah untuk aku menyusun sebuah gita

R ehat panjang telah mengantar sukma

E  maskan hidup dalam pualam makna

V  italitas hidup telah engkau purnakan dalam usia

O  lah akal dan piker kau tuang dalam generasi muda

I  badah telah kau hambakan di Arsy Sang Paduka

R  iuh pahala kini masih tertebar di alam fana
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M  anakala Malaikat bertanya

O  leskanlah cerita tentang kita

N  ampakkanlah kilau emas yang kian bercahaya

P  enuh semangat tetap engkau genggamkan di akhir usia

R  aut teduhmu akan selalu mengiring hamba

O  leh oleh kehidupan yang tak surut oleh masa

F  asih terucap dalam nurani seorang mahasiswa

M  enghadaplah dengan husnul khatimah yang meraga

I  khlaskanlah takdir yang berdiri di penghujung dharma

Y  akinlah bahwa semua berbuah pahala

A  gar tak ada lagi sebuah prasangka

S  eperti terkabulkannya sebuah doa

T  erbingkai indah dalam sapuan fatwa

O  h … Tuhan, damaikanlah beliau di Taman Surga

Persembahan untuk Sang Maha Guru

Prof Miyasto

Penghujung Waktu, 24 Maret 2021A
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Batal DO Berkat 
Prof. Miyasto
Marjana
Direktur Bank Mega Syariah

Saya adalah mahasiswa 
doktoral di Program Doktor 
Islamic Economy & Finance, 
Fakultas Ekonomi & Bisnis, 
Universitas Trisakti, di 
mana beliau mengajar 
Ekonometrika.

Background saya bukan 
ilmu ekonomi dan S-2 saya 
adalah Master of Business 
Administration (MBA) 
sehingga ketika awal perkuliahan bertemu dengan mata 
kuliah Ekonometri, seketika itu saya bingung, tidak mengerti 
ini pelajaran apa, apalagi saat itu Ekonometri adalah kuliah 
pertama, maka saya hampir memutuskan untuk quit, keluar, 
tidak melanjutkan kuliah S-3, karena merasa otak saya 
nggak nyampai. 

Saya juga masih ingat, saat perkenalan Prof. Miyasto 
mengatakan bahwa Ekonometri itu isinya banyak ‘cacing-
cacing’ tetapi banyak mahasiswa yang menyukai. Terbukti 
beliau bertemu lagi dengan beberapa mahasiswa yang 
sebelumnya sudah pernah mengambil. Artinya mereka 
menyukai sehingga di tahun berikutnya mengambil lagi. 

Prof. Miyasto dengan 
sabar mengulang-ulang 
penjelasannya sampai kami 
paham. Bahkan, dalam 
beberapa kesempatan, 
beliau mengabsen kami, 
apakah sudah paham dan 
apakah ada hal yang perlu 
diulang.
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Ini adalah candaan khas Jawa. Menurut saya, beliau ingin 
mengatakan bahwa mata kuliah ini banyak mahasiswa yang 
harus mengulang karena tidak lulus. Dan hal ini membuat 
saya pun makin ciut. 

Namun saya mencoba berusaha mencari tahu kepada kakak 
angkatan yang saya kenal. Pertama, saya bertemu Pak 
Ahmad Fauzi yang sama-sama praktisi perbankan syariah. 
Lalu saya sampaikan kesulitan saya mempelajari ekonometri. 
Kemudian, saya juga bertemu dengan Ibu Sisca Damayanti 
yang kebetulan dosen di Trisakti. Saya pun mengutarakan 
kesulitan saya belajar ekonometri.

Mereka berdua mengatakan bahwa Prof. Miyasto adalah 
dosen yang sangat baik. Beliau adalah pakar di bidang 
metodologi penelitian, khususnya bidang ekonometrika. 
Sampaikan saja kesulitannya ke beliau dan minta diulang 
sampai kita paham. Insya Allah beliau pasti akan melayani 
pertanyaan mahasiswa dengan sabar walaupun harus 
diulang-ulang. Pak Fauzi juga menyampaikan bahwa beliau 
sangat paham kesulitan kita yang tidak berlatar-belakang 
ekonomi. 

Atas advis dua senior saya tersebut, harapan saya muncul 
dan semangat untuk belajar kembali. Pada saat kuliah 
Ekonometri bersama Prof. Miyasto, saya pun mengutarakan 
kesulitan saya dalam belajar ekonometrika. Dan benar sekali, 
apa yang disampaikan senior saya tersebut. Prof. Miyasto 
dengan sabar mengulang-ulang penjelasannya sampai 
kami paham. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, beliau 
mengabsen kami, apakah sudah paham dan apakah ada hal 
yang perlu diulang.
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Menurut saya, selain beliau sangat sabar dalam mengajar, 
dengan background keilmuan beliau di bidang akademi 
yang sudah profesor, lalu beliau juga pernah menjabat 
Kepala Bappeda Provisi Jawa Tengah, dan beliau juga salah 
satu pengajar serta mengepalai laboratorium Hankam di 
Lemhannas, ternyata beliau juga sangat low profile, sangat 
bersahaja. Sama sekali beliau tidak menampakkan atau 
bahkan menonjolkan jabatan-jabatan tersebut. Beliau 
sendiri juga sangat sholeh dan memiliki kepekaan yang 
tinggi terhadap pelaksanaan ajaran agama Islam.

Satu lagi kesan saya terhadap Prof. Miyasto, bahwa beliau 
sangat well literate dalam mengoperasikan komputer. 
Beliau mengajar kami ketika masih awal Pandemi Covid-19 
di mana kami tidak bisa menyelenggarakan pembelajaran 
off line sehingga perkuliahan harus dilaksanakan secara 
on line. Ternyata beliau sangat lancar mengoperasikan 
perangkat lunak yang digunakan untuk perkuliahan. Bahkan 
ketika beliau harus berganti-ganti screen dari power point 
ke software statistik serta Excel, sama sekali beliau tidak 
mengalami kesulitan dan tanpa dibantu oleh asisten. 
Padahal software meeting yang digunakan relatif masih baru 
bagi sebagian besar kami, bahkan beberapa dosen atau kami 
yang lebih yunior pun masih perlu belajar mengoperasikan 
software tersebut.

Oh ya, beliau pernah bertanya kepada saya mengenai topik 
apa yang ingin diteliti untuk disertasi. Kemudian saya 
menyebutkan topik dan rencana judul penelitian. Maka 
beliau pun memberikan saran perubahan judul kemudian 
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mencarikan jurnal yang terkait, serta menyarankan agar 
istiqomah atau tidak berganti-ganti atas topik atau judul 
yang dipilih. Ketika beliau menjadi penguji kami di ujian 
Kualifikasi Kandidat Doktor (KKD), ternyata beliau masih 
ingat topik yang saya pilih untuk disertasi, dan beliau 
mengajukan beberapa pertanyaan sebagai pendalaman.

Atas perhatian beliau terhadap topik rencana disertasi saya 
tersebut, maka saya memberanikan diri memohon beliau 
untuk menjadi pembimbing atau promotor saya, dan beliau 
pun menyetujui. Beliau juga memberikan motivasi kepada 
saya bahwa saya insya Allah bisa selesai menyusun disertasi 
dalam satu tahun bila tetap istiqomah pada judul yang 
sudah dipilih. 

Ketika saya mendengar bahwa beliau sakit dan hari itu harus 
dirawat di rumah sakit, saya mengirimkan doa kepada beliau 
melalui Whatsapp. Rupanya beliau tidak menjawab WA saya, 
tetapi justru beliau menelepon saya, mengabarkan bahwa 
beliau positif Covid-19, padahal beberapa hari sebelumnya 
baru disuntik vaksin Covid-19. Beliau mohon doa dan 
berpesan agar saya melanjutkan penyusunan  disertasi 
dengan berkonsultasi kepada co-promotor terlebih dahulu.

Rupanya Allah Yang Maha Kuasa berkehendak lain. Allah 
lebih menyayangi beliau untuk segera kembali di sisi-Nya, 
walaupun kami masih sangat membutuhkan curahan ilmu 
dan bimbingan beliau.
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Semoga Allah SWT mengampuni semua dosa dan kesalahan 
beliau, memberikan balasan dengan ganjaran jariah yang 
berlipat ganda atas kebaikan dan ilmu yang telah beliau 
sampaikan. Semoga Allah jadikan kuburnya sebagai taman-
taman surga, dan semoga kelak Allah masukkan ke dalam 
Surga-Nya bersama para Rasul dan orang-orang saleh. A 

Mampu 
Mentransfer Ilmu
Dr. Sudirman Idris
Alumnus Program Doktor Ilmu 
Ekonomi & Keuangan Islam 
Universitas Trisakti

Sewaktu saya kuliah S3 di Trisakti, ada mata kuliah Ekonomi 
Makro. Pengampunya Prof. Dr. Miyasto. Beliau sangat 
menguasai ilmu ekonomi secara agregatif dan mempunyai 
kemampuan dalam mentransferkan ilmu kepada mahasiswa. 
Satu hal yang saya garis bawahi dari almarhum adalah 
orangnya sederhana dan berilmu. Saya hanya berdoa 
semoga beliau adalah penghuni surganya Allah. A
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Pak Miyasto, 
Priyayi Penolong 
Kesulitan Orang 
Dewi Safitri
Angkatan 92 IESP FE Undip. Saat ini 
bekerja untuk CNN Indonesia. 

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu 
kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya dari salah 
satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan 
penderitaan seseorang, Allah akan meringankan 
penderitaannya di dunia dan akhirat. (HR Muslim)

Saya akan langsung mengaku saja: saya tidak kenal Prof. 
Miyasto almarhum. Sebagai mahasiswa di Fakultas Ekonomi 
Undip tahun 1992-1998, tentu saja Almarhum adalah sosok 
terkenal di kampus. Semua mahasiswa tahu, Pak Miyasto 
(nama populernya ketika belum bergelar professor) adalah 
salah satu mesin akademik terpenting dalam operasi 
Fakultas Ekonomi saat itu, khususnya pada jurusan Ilmu 
Ekonomi dan Studi Pembangunan.

Pak Mi mengampu antara lain mata kuliah Pengantar 
Ekonomi Mikro dan Ekonometrika, dua mata kuliah yang 
saya dengan susah payah (dan beberapa kali mengulang) 
berhasil lewati dengan nilai ala kadarnya. Ini mata kuliah 
yang, menurut saya, kompleks, menuntut pemahaman 
konsep, literasi cukup dan dasar matematika memadai – 
seluruhnya, celakanya, saya tak kuasai dengan baik. Saya 
tidak ingat apa saja yang diajarkan dalam mata kuliah 
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tersebut, demikian 
pula hakul yakin Pak 
Mi sama sekali tak 
ingat pernah punya 
mahasiswa dengan 
kapasitas pas-pasan 
seperti saya.

Persinggungan 
dengan Pak Mi terjadi 
jauh setelah periode kuliah ini berlangsung.

Alkisah tahun 1997 Indonesia berada di ambang krisis. 
Nilai rupiah rompal, dunia usaha kesulitan bayar likuiditas, 
korporasi kelabakan membayar utang dalam dan luar 
negeri dan begitu pula pemerintah. Kepercayaan publik 
pada sistem keuangan rontok dan rusuh kemudian terjadi di 
berbagai tempat. 

Di Semarang, situasi jauh lebih terkendali. Setidaknya aksi 
kekerasan dan konflik terbuka tidak parah. Cuma gelombang 
PHK dan pengangguran baru bertambah di mana-mana, 
sama seperti di berbagai kota lain. Saya belum lulus kuliah 
saat itu, masih berstatus mahasiswa tak kunjung lulus 
karena sudah hampir enam tahun terdaftar di Fakultas 
Ekonomi. Di rumah, Ibu sudah wanti-wanti tak akan 
meneruskan membayar biaya kuliah kalau tak segera lulus. 
Di kampus, teman seangkatan sudah sangat jarang ditemui 
karena kebanyakan sudah lulus dan bahkan bekerja atau 
menikah. 

Supaya tak terlalu kelihatan menganggur, sejak beberapa 
tahun sebelumnya saya menyambi kerja. Ndilalah ada saja 

Tidak jelas wangsit dari mana, 
tiba-tiba saja muncul ide 
menghadap Pak Miyasto. Kenal 
pribadi tidak, lha gimana, wong 
nilai mata kuliahnya saja babak-
belur.
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yang mempercayakan pekerjaan mulai dari mengajarkan 
Bahasa Inggris untuk anak TK, les untuk anak SD dan SMP 
sampai puncaknya, membantu para konsultan di sebuah 
lembaga konsultansi ekonomi dan pembangunan di dekat 
kampus. Dengan kualifikasi mepet, seorang senior di 
kampus berbaik hati memberi kesempatan bekerja di situ. 
Kantor konsultan ini seingat saya membayar kami, para 
asisten, sebesar Rp300 ribu sebulan. Ini tidak jelek, dengan 
membandingkan ongkos sewa kamar kost saat itu berkisar 
Rp60 ribuan, potong uang makan dan transport, 300 ribu ini 
sangat berharga. 

Singkat cerita hidup berjalan cukup lumayan: ada uang di 
tangan tiap bulan dan, untuk sementara, pikiran tertekan 
karena tak kunjung lulus bisa dihalau karena rutinitas 
bekerja. Ada kabar baik pula: kontrak para asisten akan 
diperpanjang setelah habis. Itu berarti pemasukan terjamin 
dan status pengangguran mungkin bisa dihindari agak lebih 
lama. 

Kenyataannya, krisis moneter membikin semua harapan 
ini ambyar. Tak ada kontrak diperpanjang. Sebagian besar 
karyawan diterminasi karena kondisi keuangan perusahaan 
seret akibat sepinya pekerjaan konsultasi. Pemerintah 
daerah dan entitas lain yang selama ini jadi klien loyal harus 
mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan lebih urgen, 
tidak termasuk biaya konsultasi. 

Apa boleh buat. Akhirnya jadi pengangguran juga. Sekolah 
tidak lulus-lulus, penghasilan tidak ada, pekerjaan tidak 
punya – lengkap. Seingat saya, ini adalah salah satu poin 
paling stressful dari pengalaman hidup sekitar dua abad saat 
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itu. Saya butuh pekerjaan 
dan penghasilan, dengan 
satu atau lain cara. 

Tidak jelas wangsit dari 
mana, tiba-tiba saja 
muncul ide menghadap 
Pak Miyasto. Kenal pribadi 
tidak, lha gimana, wong 
nilai mata kuliahnya saja 
babak-belur. Kenal dalam 
kapasitas luar akademik, apalagi. Intinya tak ada keterkaitan 
dengan Pak Mi kecuali bahwa beliau dan saya merupakan 
bagian dari sivitas akademika di kampus yang sama. 

Saya menduga, mungkin saat itu sempat ada mendengar 
reputasi Pak Mi suka membantu mahasiswa, setelah saya 
ingat-ingat lagi rasanya tidak juga. Pokoknya ada dorongan 
kuat untuk menghadap beliau dan mohon bantuan. 

Alhasil setelah ikut duduk-duduk di bangku tembok 
depan ruang Dekan  (Pak Mi sudah jadi dekan saat itu) dari 
kejauhan nampak beliau hendak masuk ruangan. Begitu 
pintu tertutup saya cepat ikut menyelinap masuk ke dalam 
dan tanpa diminta, duduk saja di depannya. Sejak malam 
sebelumnya strategi yang saya atur saat menghadap adalah 
matur saja to the point, sukur-sukur bisa memancing rasa 
kasihan beliau. 

Saya sampaikan kebutuhan soal kerja, penghasilan, 
tekanan untuk lulus dan kesediaan bekerja keras bila 
diberi kesempatan. Beliau tak banyak bicara. Mengambil 
secarik kertas berkop Dekan, menuliskan beberapa larik 

Sungguh menyedihkan bahwa 
setelah mendapat berbagai 
kemudahan dan pertolongan 
ini saya lupa apakah pernah 
menyempatkan diri kembali 
menemui Prof Mi untuk sekedar 
menyampaikan terima kasih.
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kalimat. Kira-kira kalau tak salah ingat bunyinya: “... yang 
bersangkutan adalah mahasiswa FE butuh pekerjaan mohon 
dibantu ...”. 

Tidak pakai pertanyaan panjang-lebar, tanpa tes, tanpa 
curiga apa-apa dan lembar katebeletje itu pun diserahkan 
pada saya. Besoknya surat singkat itu sudah berada di 
tangan Kepala Unit Pengabdian Masyarakat (lebih sering 
disebut Lemlit - lembaga penelitian, sayap riset ilmu 
sosial ekonomi Undip) di Tembalang. Kepala unit ini, Drs 
Sundarso, jelas memberi penghormatan besar pada Pak Mi. 
Lewat perantara surat beliau, saya langsung dipekerjakan 
dengan pangkat mentereng: asisten peneliti. Pekerjaannya 
mulai dari mengangkat telepon, mengetik naskah sampai 
memeriksa cetakan bila laporan penelitian selesai. 
Bayarannya sebulan Rp350 ribu dan bonus Rp150 uang lump 
sum tiap satu laporan selesai diarsipkan. Jadi jumlahnya 
bisa mencapai Rp500 ribu per bulan. Alhamdulillah, 
sampai kemudian akhirnya lulus saya juga lolos dari lubang 
pengangguran.

Sungguh menyedihkan bahwa setelah mendapat berbagai 
kemudahan dan pertolongan ini saya lupa apakah pernah 
menyempatkan diri kembali menemui Prof Mi untuk sekedar 
menyampaikan terima kasih. Hingga hari ini, rasanya 
masih gela sekali. Beliau tidak dapat manfaat apa-apa dari 
bantuannya kepada saya, eh saya bilang terima kasih saja 
tidak. Apa boleh buat, rasa malu dan sesal ini nampaknya 
mesti saya bawa sepanjang hayat.

Beberapa puluh tahun setelah kisah katebeletje itu lakon 
Harry Potter dan petualangan sihirnya dari Inggris meledak 
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sangat populer di dunia. Ceritanya mengingatkan saya 
sekali lagi pada Pak Mi. Di tengah berbagai kesulitan Potter 
berjuang menegakkan keadilan dengan segala tantangan, 
Kepala Sekolah di Perguruan Tinggi sihir Hogwarts, Albus 
Dumbledore, menyemangati Potter dengan mengatakan: 
“help will be given to those who ask for it”. 

Belakangan saya tahu dari beberapa teman seangkatan, 
senior dan junior, Pak Mi memang pemurah dan penolong 
pada banyak orang. Mereka yang datang membawa masalah 
dijawab dengan solusi. Pak Mi adalah Albus Dumbledore 
untuk saya dan banyak orang lainnya. Saya nyaris tak ingat 
apapun soal mata kuliah Ekonomi Mikro atau Ekonometrika. 
Tapi kebaikan dan sifat ringan tangan almarhum Pak Miyasto 
insyaallah akan selanjutnya abadi dalam kenangan. 

Sugeng tindak, Prof. Saya menjadi saksi, Panjenengan adalah 
pribadi yang layak mendapat tempat terhormat di alam 
keabadian. Semoga Allah SWT senantiasa menurunkan 
rahmat-Nya. A
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Sang Penolong 
Mahasiswa
Riyadi
Manajemen FE Undip Angkatan 1986

Saat semester tinggal mata kuliah Pendadaran, dan 
uang kuliah dari orang tua sudah dihentikan, maka saya 
menghadap Prof. Miyasto di ruang Pembantu Dekan I 
menyampaikan persoalan yang saya hadapi. Beliau bertanya, 
apa bisa mengoperasikan komputer? Saya jawab: bisa. Lalu 
beliau menugaskan saya untuk melakukan tabulasi dan olah 
data riset, dan akhirnya saya dapat membayar uang kuliah 
semester terakhir. 

Usai lulus ujian Pendadaran, saya menghadap beliau lagi 
menanyakan bagaimana cara agar dapat ikut wisuda dan 
mengambil ijazah tanpa biaya. Beliau menyarankan untuk 
menjadi Panitia Wisuda. Saya ikuti saya saran beliau, dan 
malah jadi Ketua Panitia. Alhamdulillah, akhirnya persoalan 
wisuda dan ijazah bisa teratasi. Itulah sekelumit kisah 
saat mahasiswa. Allah menolong hamba-Nya melalui Prof. 
Miyasto. Semoga menjadi amal saleh bagi beliau. A
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Pengalaman Menjadi 
Asisten Prof. Miyasto
Susi Apriana, SE, M.Si

Mantan mahasiswa dan staff beliau 
(Martapura –Kalimantan Selatan)

Saya mengenal beliau Almarhum Prof. Dr. Miyasto saat saya 
menjadi mahasiswanya di Fakultas Ekonomika dan Bisnis 
Undip. Saya sangat yakin tidak hanya saya sendiri yang 
merasakan bahwa beliau sebagai dosen sangat menguasai 
dan berpengalaman dengan materi kuliah yang diajarkan 
dan bahkan dapat memberikan take and give kepada 
mahasiswa, sehingga saya dan teman-teman seangkatan 
waktu itu sangat senang dan bersemangat dalam mengikuti 
perkuliahan yang diampu beliau.

Tidak hanya sebagai dosen, saya juga mengenal dan 
mempunyai kenangan tersendiri kepada beliau sebagai 
pejabat atau pimpinan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis 
Undip dimana pada waktu itu beliau menjabat sebagai 
Pembantu Dekan I. Ketika itu, saya merupakan staf beliau 
yang membantu di bidang akademik dan saya sangat 
berkesan sekali dengan cara kepemimpinan beliau, cara 
beliau memimpin rapat, cara beliau menyelesaikan tanggung 
jawab sebagai pejabat, cara beliau berinteraksi dengan 
bawahan dan semuanya selalu beliau lakukan dengan sikap 
low profile, bijaksana, ramah dan tegas. 
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Alhasil, semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawab 
beliau dapat diselesaikan dengan  hasil yang memuaskan. 
Dengan cara interaksi beliau yang sangat low profile dan 
ramah kepada bawahan, akhirnya para staf beliau pun dapat 
mengerjakan tugas yang diberikan dengan nyaman dan 
cepat terselesaikan. Apalagi ketika beliau berkomunikasi 
dan memberikan perintah pekerjaan kepada staf, saya 
sangat merasakan bahwa beliau tidak pernah marah jika ada 
pekerjaan yang saya kerjakan salah. Sebaliknya, beliau justru 
memberikan evaluasi yang sangat berkesan dan bijaksana 
tanpa membuat saya tersinggung. Selain itu, saya juga 
mendapatkan ilmu dan wawasan yang sangat bermanfaat 
dari beliau, sehingga pekerjaan yang beliau tugaskan dapat 
saya selesaikan dan beliau terima dengan sangat baik dan 
puas.

Kenangan yang sangat berkesan lainnya bagi saya, saat 
beliau memimpin rapat, yang dihadiri oleh para pejabat 
di lingkungan FEB Undip, di antaranya Dekan, Pembantu 
Dekan, Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi. 
Di dalam forum tersebut saya bertindak sebagai notulen 

Lalu tiba-tiba beliau tertidur dan kelihatannya sangat 
nyenyak dan sempat terdengar suara tidur beliau, 
saat itu tiba-tiba ada peserta rapat yang klarifikasi 
dan bertanya kepada beliau, dan yang membuat 
saya kaget dan terheran-heran adalah bahwa dalam 
keadaan tidur yang nyenyak tersebut nama beliau 
disebut, beliau langsung bangun dan berbicara seolah-
olah tidak tertidur saat rapat berlangsung.
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rapat, dan kebetulan waktu itu saya duduk bersebelahan 
dengan beliau. Pada saat berlangsung rapat dan masuk 
dalam pembahasan suatu masalah yang harus diselesaikan 
dan dicari solusi yang tepat, terjadi perdebatan yang sangat 
sengit di antara peserta rapat. Lalu tiba-tiba beliau tertidur 
dan kelihatannya sangat nyenyak dan sempat terdengar 
suara tidur beliau, saat itu tiba-tiba ada peserta rapat yang 
klarifikasi dan bertanya kepada beliau, dan yang membuat 
saya kaget dan terheran-heran adalah bahwa dalam keadaan 
tidur yang nyenyak tersebut nama beliau disebut, beliau 
langsung bangun dan berbicara seolah-olah tidak tertidur 
saat rapat berlangsung. Bahkan beliau dapat  menjelaskan 
serta memberikan solusi dari permasalahan yang ada, dan 
jawaban beliau sangat berhubungan dengan topik yang 
sedang diperdebatkan ketika itu. Beliau menjawab dengan 
sangat tertata dan bijaksana tanpa menyinggung pihak 
yang sedang berdebat, sehingga suasana rapat yang tadinya 
sangat tidak kondusif akhirnya berubah drastis ketika beliau 
berbicara. Kondisi rapat pun akhirnya menjadi tenang dan 
semua pihak menerima masukan dan saran dari beliau, 
yang membuat rapat berakhir dengan hasil yang sangat 
memuaskan bagi semua pihak.

Pengalaman lain juga ketika membantu beliau untuk proses 
mengikuti seleksi pemilihan calon Rektor Undip, dan beliau 
meminta saya untuk menyiapkan paparan untuk beliau 
dengan sumber bahan materi dari beliau. Peristiwa tersebut 
juga memberikan kenangan dan pengalaman tersendiri bagi 
saya, karena walaupun bekerja sampai di luar jam kerja, 
saya sangat menikmati dan sangat senang hati membantu 
beliau untuk menyiapkan segala sesuatunya sampai hari H 
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acara. Beliau memang tipe orang yang tidak pernah marah, 
beliau selalu low profile dan ramah serta baik dan tidak 
pernah membuat staff tersinggung. Beliau juga tidak pernah 
memperlakukan staff layaknya majikan dan bawahan tetapi 
lebih kepada rekan kerja atau kawan yang membantu beliau, 
dan instruksi yang beliau berikan kepada bawahan sangat 
jelas dan terarah, sehingga saya sebagai staff pun dapat 
menyelesaikan pekerjaan dengan cepat.

Akhirnya, tatkala menulis tentang pengalaman dan kesan 
kepada beliau pasti sangat banyak sekali, yang telah saya 
sampaikan di atas hanya beberapa pengalaman dan kesan 
terbaik diantara yang baik yang saya rasakan dan kenang 
sampai saat ini. Prof Dr. Miyasto, memang orang baik, low 
profile, ramah, bijaksana, sehingga semoga dapat menjadi 
amal jariah beliau di akhirat serta mendapatkan rakhmat, 
keberkahan, kemuliaan, dilapangkan kubur dan mendapat 
surga firdaus atas kebaikan dan yang telah beliau lakukan 
semasa hidup beliau di dunia. Amin A

Selamat jalan Bapak Prof Miyasto.
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Beliau Menjuluki 
Saya “Si Bengal”
Dr. Slamet Wiharto, 
S.Kom, ME, M.Kom
Alumnus Program Doktor Ilmu 
Ekonomi Universitas Trisakti

Menulis tugas akhir merupakan suatu keharusan bagi 
seorang mahasiswa. Setelah semua kegiatan belajar di kelas 
selesai, semua teori dan ujian juga sudah dilalui, tibalah 
saatnya untuk menulis tugas akhir atau disertasi. 

Saya adalah salah satu mahasiswa program doktor 
bimbingan beliau untuk bimbingan disertasi. Saya 
memutuskan untuk menjadikan Prof. Miyasto sebagai 
promotor karena saya sangat mengagumi beliau, seperti 
dulu saya mengagumi sosok almarhum Prof. Sofyan Syafri 
Harahap, pembimbing saya saat menyelesaikan tesis di 
program magister ekonomi. 

Pertama melihat sosoknya adalah saat saya belajar 
ekonometrika di kelas. Selama perkuliahan berlangsung 
saya selalu membatin, “Pintar dan berwibawa pembawaan 
karakternya, serta humoris juga orangnya. Kalau saya 
bimbingan disertasi, saya mau Prof. Miyasto menjadi 
promotor saya, semoga ya Allah”.

Beberapa kakak kelas saya di program doktor menjadikan 
Prof. Miyasto promotornya. Saya selalu mendengar dari 
mereka, bahwa dibimbing Prof. Miyasto benar-benar 
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dibimbing dari A sampai Z. Hal 
ini sangat menantang saya, 
berarti disertasi saya akan 
berkualitas nantinya. 

Akhirnya, tibalah saya 
bimbingan dengan beliau 
dan selalu bertemu beliau di 
kantornya Lemhannas, Jakarta. 

Pertama kali bimbingan, beliau memberikan rule of thumb, 
dan saya mengikutinya dengan seksama, yaitu dengan 
memberikan tulisan disertasi saya dan nanti dibaca dan 
di-review beliau. Lalu beberapa hari lagi saya datang untuk 
berdiskusi ulasan beliau dan saya ambil untuk direvisi. Begitu 
seterusnya sampai disertasi saya selesai.

Pada saat saya mengunjungi beliau untuk bimbingan di 
kantornya Lemhannas, selalu ada yang mengantar saya dari 
meja resepsionis sampai ke pintu ruangan beliau. Beliau 
sangat dihormati di Lemhannas. Petugas pintu gerbang 
kantor Lemhannas sangat hormat dengan tamu-tamu 
beliau. Petugas Pintu akan bilang, “Ingin bertemu siapa, 
Pak?” Lalu saya bilang, “Prof. Miyasto”. Petugas pintu 
langsung senyum dan dengan sigapnya saya dicarikan 
tempat parkir. Saya kaget juga mendapat perlakuan seperti 
ini.

Pada saat berdiskusi dengan beliau, beliau sangat senang 
bila kita berdiskusi di luar konteks. Apalagi berbicara 
mengenai ekonomi Indonesia.  Beliau akan tertarik dan 
menjelaskan panjang lembar. Nah, di sanalah kita akan 

“kamu mahasiswa saya 
yang ‘paling bengal’ 
(kata “bengal”di sini saya 
artikan adalah yang 
paling bersemangat)”.
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mendapat inspirasi untuk ditulis atau masukan dalam 
disertasi. 

Beliau juga suka bercerita mengenai anak mahasiswa 
bimbingannya, agar saya termotivasi untuk segera 
menyelesaikan disertasi saya tepat waktu dan mendapat 
nilai bagus. Bimbingan dengan beliau, saya selalu mendapat 
tantangan dan itu bukan suatu rintangan buat saya. Saya 
penuhi semua masukan beliau agar disertasi saya bagus dan 
berkualitas. 

Beliau mengulas disertasi saya, dari yang teknis yaitu 
huruf besar, huruf kecil, tanda baca titik dan koma, sampai 
EYD (ejaan yang disempurnakan) Bahasa Indonesia beliau 
perhatikan. Substansi penelitian tulisan saya sangat 
diperhatikan. Sampai ada hal yang tidak terpikir atau 
terlewat oleh saya dan beliau memberikan masukan. Beliau 
bisa begitu karena pengalamannya yang sangat luar biasa.

Pernah suatu waktu saya sangat bersemangat untuk 
menyelesaikan disertasi dan segera ujian sidang tertutup. 
Saya memohon kepada beliau untuk menandatangani 
lembar persetujuan untuk sidang tertutup. Saya sangat 
bersemangat karena saya berpikir sudah tidak ada lagi hal 
substantif yang direvisi, hanya teknis seperti typo dan tanda 
baca saja yang perlu diperbaiki. Beliau lantas berkata kepada 
saya, “Saya akan tanda tangani kalau kamu sudah merevisi 
semuanya dan saya kasih waktu seminggu, nanti saya periksa 
dan akan saya tanda tangani.” 
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Setelah seminggu saya datang kembali ke beliau untuk 
diperiksa hasil revisi saya. Saya berharap beliau akan 
menandatangani lembar persetujuan sidang tertutup. Saya 
sangat bersyukur karena beliau mau menandatanganinya 
dan beliau bilang, “kamu mahasiswa saya yang ‘paling 
bengal’ (kata “bengal”di sini saya artikan adalah yang paling 
bersemangat)”. Lalu beliau tersenyum dan menepuk pundak 
saya. Lalu saya bilang, terima kasih Prof. Miyasto dan saya 
cium tangan beliau. 

Alhamdulillah, sidang ujian tertutup dilalui dengan 
mendapat nilai A. Beberapa bulan kemudian, sidang terbuka 
atau promosi saya lalui dengan baik dan mendapat cum 
laude di transkrip program doktoral di Program Doktor Ilmu 
Ekonomi Universitas Trisakti, Jakarta. Terima Kasih Prof. 
Miyasto, jasa beliau sangat besar buat saya. Semoga beliau 
diberikan tempat yang paling tinggi dan baik di sisi-Nya. A
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Dosen Rendah 
Hati
Aida Fitriani Muladi
Putri almarhum Prof. Dr. Muladi

Kepergian Prof. Miyasto hanya berselang kurang lebih 2,5 
bulan sejak ayahanda Prof. Muladi meninggal. Masih lekat 
dalam ingatan saya, sebagai dosen di S1 FE Undip, beliau 
adalah salah satu dosen wali idola angkatan saya. Sosok 
penyabar, sederhana, dan penyayang terhadap mahasiswa-
mahasiswa yang diampunya. Sebagai dosen mata kuliah, 
beliau open minded pada saat kami berdiskusi atau 
menyampaikan pendapat pada saat proses perkuliahan. 
Ramah. Full smile. Halus, lembah manah kalau orang Jawa 
bilang. Yang terpenting, smart di bidangnya. Selamat jalan 
Prof. Miyasto. Sosok akademis yang rendah hati dan selalu 
memikirkan kepentingan  semuanya. 

Sugeng tindhak. Wassalam. A
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Inspirasi ‘Jiwa-Jiwa’ 
Muda
Muhammad Damiri
Alumnus Program Doktor Ilmu Ekonomi & 
Keuangan Islam Universitas Trisakti

Penulis memiliki pengalaman luar biasa bersama almarhum. 
Ilmu statistik penulis dapatkan dari Almarhum pada saat 
belajar di Program Doktoral Islamic Economics & Finance 
(IEF), Universitas Trisakti. Lebih berkesan lagi, pada saat 
bimbingan, almarhum adalah promotor utama pada 
program tersebut sampai selesai bimbingan dan ujian sidang 
terbuka. 

Saya sampaikan kesan-kesan saya selama bimbingan 
karena pada saat itulah komunikasi intensif langsung, serta 
mengenal lebih dekat dilakukan. Almarhum Prof Miyasto 
adalah orang yang on time. Sesibuk apa pun, tetap berusaha 
memenuhi janji sesuai waktu. Walaupun beliau sedang 
rapat, tetap memberitahukan. Selesai rapat yang panjang, 
beliau tetap menerima dan melakukan bimbingan. 

Almarhum penuh perhatian dan teliti. Bagaimana kondisi 
saya dan apa yang saya lakukan dalam proses perbaikannya, 
semuanya terkoreksi dan terperhatikan. Beliau juga orang 
yang cukup sabar. Pekerjaan saya yang cukup padat pada 
akhirnya membuat saya tidak fokus, bahkan cukup lama 
saya lupa memperbaiki bahan disertasi saya. Namun beliau 
cukup sabar menunggu sampai kemudian saya selesai 
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memperbaiki, 
walaupun sudah 
lebih dari enam 
bulan.

Almarhum juga 
ibarat seorang 
‘wali’ yang memiliki 
‘karomah’. Pernah suatu ketika saya harus berangkat dari 
Bandung demi mengejar waktu sesuai yang sudah disepakati. 
Saat itu berlaku aturan (pelat nomor) ganjil genap. Saya 
mencoba mencari jalan yang lebih pendek dan aman dari 
ganjil genap. Namun karena lama tidak keliling Jakarta 
maka saya salah jalan dan akhirnya masuk pada arena jalan 
ganjil, di mana mobil saya pelat genap. Saya disetop polisi. 
Kemudian saya sampaikan bahwa saya sedang memenuhi 
pertemuan dengan Prof Miyasto di kantornya. Tanpa 
percakapan panjang akhirnya Pak Polisi menyampaikan, 
“Kalau demikian, sampai saja dari tadi. Ayo, silahkan jalan 
lagi.”  Artinya, dengan menyebut nama beliau ternyata lebih 
aman dan dipahami polisi dan perjalanan lancar sampai ke 
kantor beliau.

Beliau juga orang yang mengerti akan kondisi saya. Posisi 
saya yang cukup sibuk di kerjaan, tinggal jauh di Bandung 
dari kantor beliau dan dari kampus, membuat kondisi saya 
sulit untuk sering bolak balik bimbingan. Beliau memberikan 
solusi: untuk bahan dikirimkan terlebih dahulu untuk 
dipelajari sehingga saat bertemu tinggal membahas dan 
menyampaikan apa yang perlu diperbaiki. Ini membuat saya 
sangat terbantu. Pada akhirnya, setiap bimbingan jadi lebih 
optimal karena beliau sudah membaca dan memberi tanda, 
apa yang harus saya jelaskan dan harus perbaiki. 

Beliau adalah dosen yang 
memberikan tugas, namun 
juga memberikan file program 
yang bisa digunakan untuk 
menyelesaikan tugas tersebut. 
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Almarhum juga orang yang sangat ramah pada siapa pun. 
Sepanjang saya bersama beliau, saat berjalan, hampir setiap 
yang ditemui disapa dan sangat komunikatif. Maka sangat 
wajar, apabila di kantor, beliau sangat dikenal. Tidak sedikit 
ketika di kantor, saya bertanya di mana ruangan beliau, 
maka yang saya tanya akan berupaya mengantarkan ke 
ruangannya. 

Beliau juga bukan (tipe) orang yang hanya memberikan 
masalah, tapi beliau selalu memberikan solusinya. Sebuah 
contoh di perkuliahan bersama beliau. Statistik merupakan 
mata kuliah yang membutuhkan konsentrasi besar dan 
bisa dipermudah dengan tools atau media. Beliau adalah 
dosen yang memberikan tugas, namun juga memberikan 
file program yang bisa digunakan untuk menyelesaikan 
tugas tersebut. Sebenarnya bisa saja kami mencari sendiri 
aplikasinya, namun melihat kesibukan para mahasiswanya, 
maka beliau memberikan file aplikasi yang bisa digunakan 
oleh mahasiswanya dalam menyelesaikan tugasnya.

Sungguh bagi saya beliau adalah orang tua, pembimbing, 
juga ibarat kawan dalam diskusi. Beliau adalah orang yang 
friendly namun juga kebapakan. Beliau adalah orang besar 
tapi ramah terhadap orang biasa. Beliau adalah sosok yang 
sangat energik dan inspiratif bagi jiwa-jiwa muda untuk 
meniru semangat dan pribadinya. 

Akhirnya, saya ucapkan selamat jalan guruku, orang tuaku, 
kawan diskusiku dan inspirasiku. Engkau meninggal dalam 
kondisi terkena penyakit yang oleh Rasulullah SAW dikatakan 
bahwa orang yang meninggal karena wabah pandemi maka 
meninggalnya sebagaimana syahid di jalan Allah. Semoga 
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Engkau diampuni segala dosanya dan diterima segala amal 
ibadahnya, dilapangkan kuburnya, dan ditempatkan pada 
tempat terbaik di sisi-Nya. A

Bekerja Tanpa 
Beban
Dr. Khairatun Hisan, Lc., 
M.Si.
Dosen dan Peneliti

Semua yang mengenal beliau pasti merasa kehilangan 
sosok yang luar biasa. Bagi saya, beliau bukan hanya dosen 
pembimbing disertasi, namun sudah seperti seorang 
ayah yang mendidik anaknya. Saya pribadi sangat banyak 
berhutang budi dengan beliau. 

Nasehat beliau yang selalu saya ingat dan akan saya 
sampaikan ke mahasiswa agar amal jariah beliau selalu 
mengalir. Isinya kurang lebih seperti ini: “Penelitian itu 
jangan dianggap seperti beban, tapi anggaplah ia seperti 
bagian dari keluargamu atau pendamping hidupmu. Tentu 
jika demikian, Mba tidak akan bosan dan jenuh”. Nasehat 
beliau menjadi penyemangat untuk terus menulis dan 
meneliti, tanpa memaksakan dan membebani. 

Semoga sepenggal kisah ini dapat menjadi saksi bahwa 
beliau merupakan bagian dari golongan orang saleh, “Min 
Ahlil Khoir Insya Allah”. A
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Ikhlaskan Honor 
Demi DIE 
Prof. Dr. Indira Januarti, 
S.E., M.Si., Ak., CA.
Gurubesar FEB Undip

Saya mengenal, bekerja dan berinteraksi sangat dekat 
dengan almarhum Prof. Miyasto dan Prof. Imam Ghozali 
ketika Program Doktor Ilmu Ekonomi (DIE) baru didirikan. 
Beliau orangnya sangat halus kalau berbicara dan sangat 
perhatian terhadap semua personil yang ada di Program DIE. 

Pada saat beliau menjabat sebagai Ketua Program S3, Prof. 
Miyasto juga menjabat sebagai kepala Bappeda Jateng, 
sehingga karena kesibukan beliau sering kali saya dan Mbak 
Mia menemui di kantor Bappeda untuk hal-hal yang sifatnya 
mendesak. 

Setiap kali ke kantor Bappeda, selalu dengan santunnya 
beliau menawarkan dan mengambilkan sendiri beragam 
minuman dan buah-buahan yang ada di kulkas di ruangan 
beliau. Malah sering kali dibungkuskan untuk dibawa ke DIE. 
Kata Prof Miyasto, “Dibawa saja untuk teman kerja di DIE.” 

Pada saat awal Program DIE berdiri, seperti program lainnya, 
semua fasilitas harus disediakan, sedangkan uang Program 
belum banyak, sehingga dipinjami dari Program lainnya yang 
sudah jalan untuk dikembalikan pada batasan waktu yang 
disepakati. Prof Miyasto dengan segala kebaikannya rela 
memberikan honor sebagai Pengelola S3 untuk membeli 
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perabot (meja, kursi, 
lemari) untuk mengisi 
ruangan beliau supaya 
tidak mengganggu 
pengadaan fasilitas 
yang diperuntukkan 
mahasiswa. 

Begitu besarnya 
perhatian beliau untuk mengawal S3, misalnya dengan 
memberikan tambahan honor kepada Dosen Tamu yang 
sekiranya dipandang kurang, karena adanya batas maksimal 
honor yang sangat kecil pada waktu itu. Tambahan itu juga 
diambilkan dari honor beliau sebagai pengelola S3. Kata Prof 
Miyasto, “Mbak Indira, nanti diambilkan saja tambahannya 
dari honor saya, supaya jumlahnya lebih pantas, biar tidak 
malu-maluin DIE.” Beliau selalu mengutamakan nama baik 
dan kelangsungan DIE, bahkan dengan merelakan hak-hak 
beliau. 

Kesan yang mungkin juga tidak terlupakan buat saya dan 
keluarga, pada H-1 saya dan keluarga akan pergi beribadah 
haji, beliau di tengah kesibukannya, menyempatkan datang 
ke rumah beserta Ibu Endang. Beliau dari kantor khusus 
ke rumah saya dan kemudian kembali lagi ke kantor untuk 
rapat. Saya dan keluarga sampai begitu terharu dan 
berterima kasih untuk semua perhatiannya. 

Prof Miyasto merupakan sosok panutan baik dalam bekerja, 
keilmuan, dan bersosialisasi, dengan tidak membedakan satu 
dengan yang lain. Kelihatannya pendiam, tetapi sebetulnya 
grapyak dan humoris. Semoga semua kebaikan Prof Miyasto 

“Mbak Indira, nanti 
diambilkan saja tambahannya 
dari honor saya, supaya 
jumlahnya lebih pantas, biar 
tidak malu-maluin DIE.”
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menjadikan amalan dan Allah menempatkan beliau di 
tempat terbaik di sisi Nya. 

Selamat jalan Prof Miyasto. Meski raga sudah tidak bisa 
dipandang, tetapi kenangan akan terus kami ingat sepanjang 
masa. A

Akademisi Jujur 
dan Setia
Dr. Diah Sulistyani Muladi, 
RS, SH, CN, MHum
Putri Kedua almarhum Prof. Dr. Muladi

Prof. Miyasto merupakan sosok pengganti ayahku Prof. Dr 
Muladi selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Alumni Undip. 
Almarhum terpilih sebagai pengganti Ketua Dewan Pembina 
setelah kepergian ayahanda tercinta. Almarhum digadang-
gadang oleh Yayasan sebagai sosok yang tepat mengganti 
ayahku, di mana Prof. Dr Muladi adalah salah satu pendiri 
Universitas Semarang. Almarhum ayahanda sebelumnya 
telah memberikan kriteria calon Ketua Dewan Pembina 
harus mempunyai sosok akademisi, kejujuran intelektual dan 
profesional di bidangnya. 

Almarhum dikenal sebelumnya lama sekali mengabdi di 
Lemhannas. Beliau diangkat oleh almarhum ayahanda. Dari 
almarhum ayahanda Gubernur Lemhannas sampai ayahanda 
pensiun, almarhum Prof. Miyasto tetap lanjut sampai 
Gubernur selanjutnya pensiun mengabdi di Labkurtanas 
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Lemhannas. Beliau dipilih ayahanda karena almarhum Prof. 
Miyasto orang yang baik, pemikiran akademisnya luar biasa, 
serta seorang yang punya kesetiaan dan integritas yang 
tinggi. Kebetulan almarhum juga penguji di ujian terbuka 
saya. Luar biasa baik hati, santun, setia, dan mempunyai 
kejujuran intelektual. Semoga almarhum husnul khotimah, 
dan karya-karya beliau dapat berguna bagi nusa, bangsa, dan 
negara. A

Guru Besar Kami yang 
Hebat dan Bersahabat
Agus Syarip Hidayat, Ph.D.
Peneliti Bidang Industri dan Perdagangan

Proses penulisan skripsi S1 saya di Fakultas Ekonomi Undip 
memakan waktu cukup lama. Proses yang harus saya jalani 
berlangsung sekitar sembilan bulan mulai Oktober 2001 
hingga Juni 2002. Selama itu pula saya berinteraksi dengan 
Prof. Miyasto, pembimbing skripsi saya. Sepanjang proses 
bimbingan itu saya rasakan  beliau adalah pribadi yang 
sabar, hebat, dan bersahabat. Selain sebagai dosen di Undip, 
beliau saat itu juga menjabat sebagai Kepala Bappeda Jawa 
Tengah. Namun di sela-sela kesibukannya itu, komitmen 
akademisnya tidak pernah luntur. Seperti saat membimbing 
skripsi saya, beliau melakukannya dengan sabar, telaten, dan 
professional. Proses bimbingan skripsi lebih sering dilakukan 
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dalam bentuk 
diskusi dua arah dan 
dibuat senyaman 
mungkin untuk 
memotivasi mahasiswa 
mengeluarkan ide-ide 
terbaiknya. 

Proses bimbingan 
skripsi yang dalam 

banyak cerita seringkali menegangkan buat mahasiswa, 
rasanya tidak pernah saya alami selama bimbingan dengan 
beliau. Bahkan sebagai dosen dengan gelar tertinggi 
akademis tersemat di namanya, Prof. Miyasto tidak sungkan 
menyuguhkan air mineral gelas dan makanan kecil ke 
mahasiswa bimbingannya. Sesuatu yang justru membuat 
saya sering merasa ewuh pakewuh. 

Satu kejadian unik hingga kini masih terbayang jelas di 
ingatan saya. Pernah suatu ketika, saya menghadap beliau 
untuk bimbingan skripsi. Setelah selesai saya diberikan 
setumpuk buku untuk dibaca sebagai bahan skripsi saya, 
dan –ini yang menarik dan membuat saya terharu, saya 
juga diberi uang Rp25.000. Uang itu, kata beliau agar 
digunakan ke warnet untuk men-download beberapa jurnal 
ilmiah yang akan digunakan sebagai referensi skripsi. Beliau 
bilang, “ambil saja uang ini, saya tahu mahasiswa uangnya 
pas-pasan.”  Pada waktu itu memang akses internet masih 
terbilang langka dan cukup mahal untuk ukuran kantong 
mahasaiswa. 

saya merasakan bimbingan 
skripsi dengan Prof. Miyasto 
juga merupakan proses 
pembentukan karakter dan 
penguatan psikologis mahasiswa 
untuk menanamkan nilai-nilai 
(values) kehidupan.
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Selain menyentuh sisi akademis, saya merasakan bimbingan 
skripsi dengan Prof. Miyasto juga merupakan proses 
pembentukan karakter dan penguatan psikologis mahasiswa 
untuk menanamkan nilai-nilai (values) kehidupan. Beliau 
sering sekali menyarankan pentingnya mengeksplor hal-hal 
baru, semangat kerja keras, kerja cerdas, pantang menyerah 
dll. Beberapa pesan-pesan tersebut ada yang disampaikan 
melalui cerita dan pengalaman beliau semasa mahasiswa 
hingga perjalanan kariernya. Bagi saya, tidak diragukan lagi, 
Prof. Miyasto adalah seorang dosen yang hebat dan pribadi 
yang sabar, sangat santun dan bersahabat. 

Selamat jalan Professor, Insya Allah surga menantimu, 
aamiin ya robbal aalamiin. A

Salam takzim dari muridmu, 
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Pemimpin yang 
Memberi Teladan
Dra. Siti Sulami, MM
Staf Bappeda Provinsi Jateng

Beliau, saat menjadi pemimpin di Bappeda Provinsi Jawa 
Tengah, sangat lemah lembut, disegani dan dihormati 
baik oleh pejabat-pejabat maupun staf seluruhnya. Gaya 
kepemimpinan yang njawani, “Tut Wuri Handayani, Ing 
Madyo Mangunkarso, Ing Ngasrso Sung Tulodo” sehingga 
suasana kerja yang adem, tidak ada gejolak. Bila ada 
permasalahan akan dicari akar permasalahan untuk 
dipecahkan bersama-sama. 

Beliau adalah pemimpin yang Ing Ngasrso Sung Tulodo, 
artinya beliau mampu menjadi contoh teladan bagi yang 
dipimpin, baik itu sikap maupun pikirannya. Beliau mampu 
memberikan pengarahan dan mau menjelaskan sehingga 
bawahannya paham dengan apa yang dimaksudkan. Beliau 
adalah pemimpin yang Ing Madyo Mangunkarso, artinya bisa 
memberikan inspirasi, inovasi, motivasi bagi bawahannya 
sehingga bekerja lebih giat, dan lebih optimis menyongsong 
hari depan karena merasa diperhatikan dan selalu mendapat 
pikiran-pikiran positif setelah didiskusikan dengan baik. 
Beliau adalah pemimpin yang Tut Wuri Handayani, artinya 
beliau menghargai/memberikan kepercayaan kepada 
bawahannya akan melaksanakan tugasnya dengan baik. A
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“Berapa yang Kamu 
Perlukan?”
M. Luthfi Hamidi, SAg, SE, MA, PhD.

Dosen dan Peneliti Ekonomi Syariah

Hampir jam delapan malam, hari Jumat, 19 Maret 2021, saya 
dihubungi Mbak Dewi Safitri (FE Undip 92) mengabarkan 
kalau Prof. Miyasto beserta keluarga dirawat di rumah 
sakit. Saya yang saat itu sedang mudik ke Boyolali, agak 
sedikit tersentak. Sedih. Lamat-lamat bayangan beliau 
yang selalu menyunggingkan senyum seperti di hadapan. 
Lebih dari 23 tahun lalu, beliaulah yang membimbing skripsi 
saya. Lantaran itu, sakit beliau, karena Covid-19 tak urung 
membuat khawatir. 

Mbak Dewi yang di lingkungan mantan EDENTS akrab 
dipanggil sebagai BuPres seumur hidup itu kemudian 
melanjutkan, bahwa ada inisiatif dari kawan-kawan EDENTS 
untuk mendoakan beliau secara virtual. Dia menanyakan 
apakah saya bersedia memimpin prosesi doanya? Pak Kyai 
Riyadi, sesepuh kami di EDENTS, sudah diminta untuk 
memimpin doa, namun karena suatu hal dia berhalangan. 
Tanpa berpikir panjang saya menyanggupi.

Dua bulan sebelum itu, ketika masih di Brisbane, Australia, 
saya beberapa kali mimpin tahlil baik secara offline maupun 
online. Seperti tiba-tiba saja, di masa pandemi, banyak 
sekali keluarga Indonesia baik yang sedang kuliah atau 
sudah mukim sebagai penduduk di sana yang kehilangan 



98 |

keluarganya di Indonesia. Tapi tak urung, permintaan 
memimpin doa untuk Prof. Mi ini, cukup istimewa. Begitu 
flayer di-broadcast, sepertinya banyak di-repost di media 
sosial yang terafiliasi dengan Undip. Karuan saja hajatan 
yang semula hanya dimaksudkan dalam lingkup EDENTS itu 
meluas pesertanya. 

Tibalah waktu yang ditentukan itu: Sabtu, 20 April 2021 
melalui virtual meeting, sekitar jam 2 siang. Tampak 
hadir beberapa keluarga beliau dan sivitas akademika 
di lingkungan FE Undip. Di antaranya Dekan FEB Prof. 
Dr. Suharnomo dan banyak bapak-ibu dosen senior di 
antaranya Prof. Dr.  Indah Susilowati, Prof. Dr. Anis Chariri, 
Prof. Dr. Waridin, dan Dr. Harjum Muharam. Sayang 
sekali, koneksi internet saya waktu itu agak kurang stabil, 
sehingga di awal-awal acara sempat beberapa kali keluar 
masuk. Sebelum doa dimulai, beberapa orang dekat 
Prof. Mi memberikan respon singkat. Umumnya, mereka 
mendoakan dan berharap momen itu bisa menjadi wasilah 
kesembuhan Prof. Mi sekeluarga. Yang saya masih ingat, 
Prof. Indah saat itu meminta yang hadir untuk berdoa 
ujian pandemi segera berakhir agar kehidupan kampus 
khususnya dan kehidupan masyarakat umumnya segera bisa 
kembali normal. Alhamdulillah, acara berlangsung dengan 
khidmat dan diikuti dengan penuh antusias oleh segenap 
yang hadir. Namun, manusia hanya bisa berikhtiar, Allah 
jua yang menentukan. Empat hari setelah peristiwa itu, 
Prof. Mi yang dirawat di ICU berpulang. Allah lebih sayang 
beliau. Innaalillahi wa innaa ilaihi raaji’uun. Ya Allah telah 
menghadap-Mu salah satu orang yang sangat berjasa bagi 
banyak orang. Masukkanlah dia dalam barisan hamba-
hamba-Mu yang sholeh, syuhada, dan anbiya. Aamiin.
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Perkenalan saya 
dengan Prof. Mi, 
tidak bermula di 
ruang kelas. Sekitar 
tahun 1996, saya 
sebagai mahasiswa 
akhir mulai resah 
ketika harus mulai 
membuat skripsi. Belum menemukan judul yang kira-kira 
cocok. Suatu ketika saya baca iklan di sebuah koran nasional, 
seminar tentang penerapan Euro dan implikasinya bagi 
perekonomian nasional, khususnya industri minyak dan gas. 
Seminar yang diselenggarakan di Hotel Gran Melia Jakarta 
itu fee registrasinya sekitar Rp 1,5 juta. Ini kira-kira senilai 
50 kali biaya bayaran kos saya saat itu. Biaya mahal ini jelas 
jadi batu sandungan. Namun, saya tetap coba cari jalan, 
barangkali ada opsi. Sampai kemudian mendengar dari para 
senior kalau Prof. Mi adalah figur favorit untuk di-sambat-i. 
Lalu timbul keberanian saya untuk menjumpai beliau di 
ruang kerjanya.

Saya ketok pintu beliau dan mulai memperkenalkan diri. 
Tidak lupa saya bawa guntingan iklan seminar yang saya 
uber. Meskipun belum pernah berjumpa sebelumnya, 
beliau tampak kalem dan mendengarkan penuturan saya 
dengan seksama. Saya coba menyakinkan beliau, bahwa 
materi seminar sangat penting buat menambah wawasan 
beliau karena penerapan Euro masih sangat baru waktu 
itu. Saya menyodorkan dua skenario: Beliau bisa berangkat 
dan saya nanti mohon diizinkan mendapatkan seminar 
kitnya. Atau, saya yang berangkat dalam kapasitas sebagai 
reporter EDENTS, dan nanti saya bisa bawa seminar kitnya 

Saya sudah khawatir beliau akan 
marah atas ketidakdisiplinan 
saya itu. Tapi, tak terduga yang 
keluar dari mulut beliau adalah 
motivasi dan nasehat untuk segera 
selesaikan skripsi itu secepatnya. 
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untuk beliau. Kalau opsi pertama sudah pasti saya tinggal 
lenggang kangkung. Namun Saya tahu ini sangat spekulatif, 
karena beliau sebagai Pembantu Dekan 1 sangat sibuk kala 
itu. Sedang opsi kedua, sudah tentu saya tidak kuat bayar 
investasi seminarnya. Tapi saya masih berpeluang mengikuti 
seminar dengan menggunakan identitas sebagai reporter 
EDENTS, bukan sebagai mahasiswa. Meski begitu, tetap 
akan keluar uang untuk biaya akomodasi dan transportasi. 
Mungkin biasa menghadapi tampang mahasiswa pas-pasan 
seperti saya, Prof. Mi langsung paham. “Berapa yang kamu 
perlukan?” katanya sembari merogoh dompet. 

Singkat cerita, segera saya hubungi panitia. Saya 
kirimkan via fax, rencana saya meliput kegiatan seminar 
itu. Namun sampai mendekati hari H, saya belum juga 
mendapatkan konfirmasi balik. Akhirnya, saya putuskan 
nekad berangkat. Betul, di lokasi panitia tidak mengizinkan 
saya masuk. Namun, agaknya setelah berdebat panjang 
dan saya terangkan saya mahasiswa dari tempat yang jauh, 
mereka membolehkan saya duduk di luar, di dekat pintu 
masuk seminar, tanpa diberikan seminar kit yang saya 
cari. Sampai akhirnya tiba sesi Q&A. Begitu moderator 
membuka sesi, tanpa pikir panjang saya melompat masuk 
dan mengacungkan jari. Moderator agak terkejut, ada 
orang dari luar tiba-tiba masuk, hendak bertanya. Setelah 
saya perkenalkan saya mahasiswa FE Undip sekaligus 
reporter majalah mahasiswa EDENTS, dia tampak lega dan 
mempersilakan menyampaikan pertanyaan. Peluang yang 
tidak saya sia-siakan. Topik seminar tidak terlalu asing, saya 
ajukan kira-kira dua pertanyaan sekaligus.  Dan di akhir 
pertanyaan, saya sampaikan saya belum beroleh seminar kit. 
Seketika moderator memanggil panitia dan meminta panitia 
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membawakan material yang saya perlukan. Materi inilah 
yang kemudian sekembali ke Semarang saya serahkan ke 
Prof. Mi. Mission accomplished.

Pengalaman kedua berinteraksi dengan Prof. Mi adalah 
saat diumumkan beliau sebagai pembimbing skripsi saya. 
Setelah pertemuan pertama untuk memperkenalkan diri, 
saya tidak menjumpai beliau layaknya anak bimbingan lebih 
dari setahun. Jujur saya malu mau mengajukan judul skripsi 
mainstream. Sampai kemudian terjadilah krisis moneter 
(krismon) 1997. Bagi banyak orang, krismon ini adalah 
bencana. Bagi saya, ini berkah. Karena dari situlah akhirnya 
saya bisa memungut judul untuk skripsi. 

Saya temui beliau kembali. Mungkin karena sudah terlalu 
lama, beliau sampai hampir tidak ingat kalau saya adalah 
anak bimbingannya. Saya sudah khawatir beliau akan marah 
atas ketidakdisiplinan saya itu. Tapi, tak terduga yang keluar 
dari mulut beliau adalah motivasi dan nasehat untuk segera 
selesaikan skripsi itu secepatnya. Betul-betul membuat 
hati lega. Perlu kira-kira empat bulan untuk menyiapkan 
drafnya dan bertatap muka sekitar tiga kali, sebelum 
akhirnya beliau membubuhkan tandatangan: ACC. Horee…
Beban berat skripsi terangkat sudah. Terimakasih Prof. Mi. 
Sekelumit pengalaman berinteraksi ini saya merasakan  
karakter Prof. Mi bukan sekedar sebagai dosen, tapi juga 
figur ayah dan sahabat. Selamat jalan Prof. Mudah-mudahan 
Allah melapangkan jalan mu, sebagaimana dulu engkau 
melapangkan jalan bagi banyak orang. A



“Intellect is a part of a 
good faith. Intellect is 
the light, the heart is the 
direction.” 

― Tariq Ramadan

Para intelektual adalah mereka 
yang berada di garda terdepan 
kemajuan peradaban. Karena 
dasarnya jiwa intelek memandu dan 
mencerahkan. Sayang tidak sedikit 
saat ini intelektual yang melacurkan 
diri menjadi “intelektual tukang”, 
yang menggadaikan ilmunya untuk 
tujuan uang dan kekuasaan. Prof. 
Miyasto justru berseberangan. 
Meminjam istilah Tariq Ramadhan, 
keilmuan beliau dilandasi dan 
dijiwai oleh keimanan, tersemai 
dan diarahkan oleh kebeningan 
kalbu. Hasilnya, bukan pragmatism 
dan kepentingan keduniaan, tapi 
pengabdian dan ketulusan.  



|  Bag ian  Ket iga  |

Intelektual 
Bernurani
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Beliau akan Hidup 
Melebihi Masanya
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, 
S.H., M.Hum.
Rektor Universitas Sebelas Maret dan 
Mantan Irjen Kemenristekdikti

Saya mengenal Prof. Miyasto sejak tahun 1995. Saat itu saya 
mengikuti program Magister Ilmu Hukum di Universitas 
Diponegoro. Salah satu mata kuliah yang harus saya ambil 
adalah Hukum Pajak. Dosen yang mengampu mata kuliah 
tersebut seorang yang senantiasa berpakaian rapi, berbicara 
sopan, dan menghargai para mahasiswanya. Beliau selalu 
menyimak dengan seksama jika mahasiswa bertanya atau 
berpendapat. Kemudian, secara perlahan dan nada teduh, 
beliau memberi jawaban yang mampu memuaskan dahaga 
keingintahuan para mahasiswanya. Dosen tersebut adalah 
Prof. Miyasto.

Saya pun kemudian merasa beliau merupakan sosok yang 
cocok untuk menjadi pembimbing magister saya. Terlebih, 
saya mengambil konsentrasi hukum pajak, sesuai dengan 
mata kuliah yang diajarkan Prof. Miyasto. Saya lantas 
meminta beliau untuk menjadi pembimbing saya. Saya 
betul-betul senang karena beliau tidak keberatan. 

Setelah menjadi mahasiswa bimbingan Prof. Miyasto, setiap 
satu atau dua minggu sekali saya datang ke Semarang untuk 
konsultasi dan mengajukan draf tesis kepada beliau. Prof. 
Miyasto selalu membaca draf tesis yang saya ajukan meski 
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beliau sangat sibuk. 
Kalau tidak salah, pada 
saat itu beliau sedang 
menjabat sebagai Wakil 
Dekan 1 di Fakultas 
Ekonomi, Universitas 
Diponegoro. Namun, 
beliau dengan sabar 
dan tekun tetap membaca dan memberi masukan untuk 
menyempurnakan tesis saya. Selain itu, beliau juga banyak 
membantu saya untuk memahami ekonomi makro, ekonomi 
mikro, kebijakan keuangan, dan perpajakan dengan lebih 
baik. Akhirnya, dalam waktu yang cukup singkat, saya dapat 
menyelesaikan S2 berkat bimbingan Prof. Miyasto. 

Motivator Handal

Pada tahun 1999, saya melanjutkan Program Doktor 
Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro. Saya mengambil 
topik disertasi tentang peradilan pajak. Sekali lagi, Prof. 
Miyasto (bersama Prof. Warassih) yang saat itu menjabat 
Wakil Rektor 1 di Universitas Diponegoro bersedia menjadi 
pembimbing disertasi saya. 

Berbeda dengan saat menyelesaikan tesis S2, pengerjaan 
disertasi saya agak tersendat. Faktor utamanya, saya 
terkendala dana untuk melakukan riset. Namun, kendala 
dana ini dapat teratasi berkat bantuan Prof. Miyasto. Beliau 
memberikan memo sehingga saya dapat mengajukan 
beasiswa riset kepada Yayasan Bima Pembangunan. Berkat 
rekomendasi beliau, saya pun mendapatkan beasiswa 
tersebut. 

“Pak Jamal sekarang sudah 
eselon 1. Pak Jamal harus 
bersyukur dan tambah 
bersyukur. Kalau bersyukur, 
nikmatnya akan ditambah lebih 
banyak.”
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Hal lain yang menginspirasi dari Prof. Miyasto adalah beliau 
selalu dapat memotivasi saya saat mengalami kendala 
menyelesaikan pendidikan. Pada satu waktu, saya sempat 
menjadi konsultan di perusahaan yang cukup besar di 
Jakarta. Hal tersebut mengakibatkan pengerjaan disertasi 
saya terhambat. 

Suatu ketika, beliau berkata kepada saya, “Pak Jamal, 
konsentrasi untuk menyelesaikan disertasi, ya? Kalau 
Pak Jamal sekarang ada kegiatan lain, mohon dikurangi 
agar disertasinya cepat selesai. Sebagai konsultan, Pak 
Jamal memang mendapatkan materi. Akan tetapi, kalau 
tidak di-manage dengan baik cara membagi waktu untuk 
menyelesaikan disertasi dan tugas sebagai konsultan, nanti 
akan memengaruhi percepatan penyelesaian disertasi.” 

Nasehat Prof. Miyasto itu sungguh membuat saya terhenyak 
dan berterima kasih. Di tengah kesibukannya, beliau tetap 
sabar membimbing dan menyentuh hati saya agar lebih 
berkonsentrasi menyelesaikan disertasi. 

Ada satu pengalaman yang tidak bisa saya lupakan. Suatu 
ketika, saya bermaksud untuk konsultasi terkait disertasi 
saya dengan beliau. Namun, kala itu beliau akan segera 
berangkat ke bandara. Meski begitu, beliau tidak serta 
merta menolak saya. Beliau malah menawari saya untuk 
ikut dengan beliau dan mendiskusikan materi disertasi 
saya dalam mobilnya. Akhirnya, saya pun ikut beliau, dan 
sepanjang perjalanan, beliau banyak memberi masukan 
untuk penyempurnaan disertasi saya.
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Insan Berakhlak Mulia

Bagi saya, Prof. Miyasto merupakan sosok yang luar biasa. 
Beliau adalah sosok yang bersahaja, santun, sabar, dan 
rendah hati sehingga menjadi panutan bagi semua orang. 
Beliau bukan hanya membangkitkan semangat saya di kala 
hampir putus asa. Beliau juga mengajarkan saya untuk 
menjalani hidup yang seimbang antara bekerja keras dan 
beribadah.

Nasihat terakhir dari beliau yang akan selalu saya ingat 
adalah untuk senantiasa bersyukur. “Pak Jamal sekarang 
sudah eselon 1. Pak Jamal harus bersyukur dan tambah 
bersyukur. Kalau bersyukur, nikmatnya akan ditambah lebih 
banyak.” Demikian nasihat beliau saat saya berkesempatan 
menemui beliau  di Lemhannas, Jakarta. 

Prof. Miyasto, sepengetahuan saya, memang seorang muslim 
yang taat. Beliau selalu berusaha menunaikan ibadah sholat 
tepat waktu. Saya masih ingat, pada saat saya konsultasi, 
kemudian azan zuhur berkumandang, beliau langsung 
melepas sepatu, mengambil sandal jepit, berwudhu dan 
sholat. 

Selamat jalan Prof. Miyasto. Insya Allah Prof. Miyasto wafat 
dalam keadaan husnul khotimah. Saya yakin Prof. Miyasto 
akan berada di surga yang terbaik. A



108 |

Birokrat yang Intelektual
Drs. Arief Sambodo, MSi
Staf Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Saya mendengar tentang Prof. Miyasto saat masih 
mahasiswa di FE Undip. Meski belum pernah diajar beliau 
secara langsung, namun saya mendapat kesan beliau 
adalah orang yang berkarakter cendekiawan. Kesan 
tersebut terwujud saat saya menjadi staf beliau di Bappeda 
Prov. Jawa Tengah. Prof Mi, demikian kita di Bappeda 
menyebutnya, menunjukkan kepemimpinan sebagai Kepala 
Bappeda sebagaimana karakter seorang CEO yang benar-
benar profesional di Perencanaan Pembangunan Daerah. 
Beliau orang yang tenang, berintelektual yang tinggi 
dan sederhana. Beliau adalah birokrat yang intelektual. 
Keteladanan itulah yang patut kita contoh. Prof Miyasto 
sugeng tindak. Semoga apa yang engkau tinggalkan kepada 
murid-muridmu di dunia kampus maupun di dunia birokrat 
menjadi amal jariah yang tak akan habis di hadapan Allah. A



| 109

Intelektual yang 
Religius Itu Sudah 
Pergi
Marwini SHI., MSI.
Dosen Prodi Ekonomi Islam FEB Undip

Sebenarnya tidaklah terlalu mudah membicarakan orang-
orang yang baik. Apalagi pada saat mereka sudah tiada. 
Selain karena tidak adanya jaminan bahwa kita dapat 
mewarisi kebaikan orang tersebut, kita juga tidak lagi 
memiliki kesempatan yang sama untuk berguru langsung 
kepada mereka, bercengkerama dan meminta nasihat-
nasihatnya. Prof. Miyasto adalah salah satu dari sosok baik 
yang telah pergi itu.

Kepergian Prof. Miyasto bukan sekadar kabar duka bagi 
segenap civitas akademika Fakultas Ekonomika dan Bisnis 
Universitas Diponegoro Semarang. Tapi juga menjadi 
tantangan yang tidak mudah dihadapi. Mengapa demikian? 
Sebab kita tahu bahwa beliau tidak hanya dikenal sebagai 
Guru Besar yang mumpuni secara intelektual, melainkan 
juga sosok pendidik yang benar-benar memiliki naluri 
ngemong bagi anak-anak didik atau mahasiswanya.

Melalui Prof. Miyasto, beberapa mahasiswa 
Undip tidak hanya mendapatkan ‘curahan’ 
ilmunya, melainkan juga kemurahan dan 
kedermawanan hatinya.
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Saya mendengar ada sekian banyak cerita yang berkembang 
di luar sana, betapa Prof. Miyasto seakan menjadi alternatif 
terakhir, terutama bagi beberapa mahasiswa yang 
mengalami masalah keuangan ketika harus menyelesaikan 
kuliahnya. Ibaratnya, melalui Prof. Miyasto, beberapa 
mahasiswa Undip tidak hanya mendapatkan ‘curahan’ 
ilmunya, melainkan juga kemurahan dan kedermawanan 
hatinya.

Dari cerita-cerita tersebut, kita tahu bahwa sikap kepribadian 
dan kepedulian yang ditunjukkan oleh Prof. Miyasto memang 
mencerminkan potret beliau sebagai layaknya Guru 
Besar. Dengan kata lain, beliau tidak hanya membuktikan 
‘kebesaran’ dirinya hanya pada wilayah profesionalitas dan 
intelektualitasnya. Namun yang ia juga memperlihatkan 
ketinggian sikap religiusitasnya yang mengejewantah dalam 
kepeduliannya pada sesama.

Sampai di sini saya teringat akan sebuah narasi sejarah 
populer, perihal Kaisar Hirohito usai negaranya hancur lebur 
dalam tragedi bom Nagasaki dan Hiroshima. “Ada berapa 
jumlah guru yang tersisa?” itulah salah satu pertanyaan 
Hirohito yang menarik. Pertanyaan itu sangat menarik 
karena secara tidak langsung sang kaisar ‘membebankan’ 
bangkitnya masa depan Jepang kepada guru.

Tentu saja sosok guru yang diharapkan dapat mengentaskan 
Jepang dari keterpurukannya kala itu bukanlah sekadar 
guru biasa, yang mampu memenuhi pikiran orang lain 
dengan narasi-narasi ilmu pengetahuan yang pakem. 
Tapi yang paling utama adalah lahirnya sosok Guru Besar 
yang memiliki keluasan jiwa untuk melibatkan seluruh 
hidupnya pada permasalahan yang dihadapi anak didiknya, 
lingkungannya. 
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Sebagai seorang Guru Besar yang sangat dihormati, Prof. 
Miyasto tidak sekadar menyisakan kenangan manis akan 
jasa-jasanya. Namun beliau juga meninggalkan sebuah 
kerangka perjuangan dan pengabdian dalam bidang 
keilmuan sekaligus kemanusiaan. Beliau tidak hanya 
berkiprah di dunia kampus dan berjibaku dengan beragam 
teori-teori keilmuan, akan tetapi dalam konteks kenegaraan 
beliau juga telah memberikan sumbangsih yang cukup besar.

Bagi segenap keluarga besar FEB Undip, ada satu pertanyaan 
yang barangkali selalu mengusik pikiran; siapa yang kelak 
mampu meneruskan talenta keilmuan, perjuangan dan 
pengabdian Prof. Miyasto?  

Pertanyaan itu tidak mudah dijawab. Setiap kepergian 
seorang Guru Besar mungkin saja mengubur banyak hal 
berharga yang melekat pada dirinya. Dan pada saat kita 
menyadari bahwa Prof. Miyasto sudah tidak bersama kita 
lagi, ia juga telah membawa serta sekian hal baik yang 
menghiasi kepribadiannya selama ini. Namun bagi kita 
sebagai rekan, murid dan keluarga yang ditinggalkannya, 
tentu masih memiliki rekam kenangan yang menjadikan kita 
pernah merasa bersyukur kenal dan dekat dengan beliau.

Mungkin kenangan-kenangan itulah yang pada akhirnya 
dapat kita gunakan untuk memantik semangat, meneruskan 
perjuangan dan pengabdian beliau. Dengan begitu, biar 
kita berduka atas kepergian Prof. Miyasto, kita masih bisa 
berseru, “Jasadmu boleh pergi, Prof, namun senyum dan 
jejak perjuanganmu akan tetap tinggal di sanubari kami.” 

Selamat jalan Prof. Miyasto. Semoga Allah SWT 
menempatkanmu di tempat terbaik di sisi-Nya. A
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Tulus 
Membimbing Staf
Dra. Asih Widhiastuti, M.Si
Kasi IPE Bidang Ekonomi Bappeda 
Prov. Jateng

Prof. Miyasto adalah sosok ilmuwan dan birokrat yang 
bijaksana, kalem dan low profile. Beliau adalah ilmuwan 
pertama yang menjadi Kepala Bappeda. Seorang pemimpin 
yang sangat menghargai stafnya dan tulus dalam 
membimbing mereka, layaknya seperti mahasiswa dengan 
dosen pembimbing. 

Saya mengenal beliau semasa di kampus FE Undip, meskipun 
tidak pernah mendapatkan mata kuliah beliau. Selama 
saya menjadi staf Bappeda, salah satu tugasnya waktu itu 
melakukan prediksi perekonomian. Saya pun harus belajar 
lagi. Namun, saya merasa nyaman karena dibimbing beliau. 
Demikian juga bila berhubungan dengan pihak luar/tamu/
orang asing, kami merasa tenang dan percaya diri karena 
berada di samping ahlinya.

Pada era beliau, saya juga sempat mendapat tugas dan 
kesempatan  mengikuti promosi wisata di Berlin (ITB Berlin) 
tahun 2002. Kemudian  pada Tahun 2004 mengikuti short 
course Regional Economic Development University of 
Queensland. Tentunya ini merupakan pengalaman yang 
sangat berharga bagi saya. Semua ini karena bimbingan 
beliau. A
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Jasa dan Pemikiran 
Sang Cendekiawan 
Religius 
Prof. H. Abdullah Kelib, S.H.
Ketua Pengurus Yayasan Alumni Undip

Prof. Miyasto merupakan 
salah satu tokoh 
yang dapat dijadikan 
panutan bagi kita 
semua. Terutama yang 
berprofesi sebagai 
dosen. Almarhum bukan 
hanya pendidik, namun 
juga seorang ilmuwan 
dan cendekiawan yang 
cermat, teliti dan religius

Sederet amanah jabatan pernah diemban oleh Prof. Miyasto. 
Yang menonjol di antara jabatan tersebut, antara lain, 
Pembantu Dekan I FE Undip (1993), Pembantu Rektor I 
Undip (1998), Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah (2000), 
dan Tenaga Ahli Lemhannas RI (2008).

Di lingkungan Yayasan Alumni Undip sendiri, Prof. Miyasto 
pernah diberi amanah sebagai Wakil Ketua Pembina Yayasan 
Alumni Undip pada tahun 2016. Beliau menggantikan posisi 
Drs. Sigit Pramono, MBA. yang ditugaskan ke Bank Dunia. 
Puncak amanah yang diemban Prof. Miyasto adalah Ketua 

Prof. Miyasto sangat mencintai 
pekerjaannya sebagai dosen. 
Sebab, beliau yakin kegiatan 
mengajar merupakan transfer 
of  knowledge untuk berbagi ilmu 
sehingga diyakini sebagai amalan 
yang tidak akan pernah terputus
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Pembina Yayasan Alumni Undip pada 2021. Yayasan Alumni 
Undip merupakan Lembaga yang menaungi Universitas 
Semarang (USM).

Selama memegang amanah Ketua Pembina Yayasan 
Alumni Undip, beliau concern melanjutkan apa yang telah 
dicanangkan oleh Prof Muladi, Ketua Pembina sebelumnya, 
yaitu terlaksananya Good University Governance (GUG) 
secara konsisten di Universitas Semarang.

Sebagai langkah awal pelaksanaan tugasnya, beliau telah 
menuangkan pokok-pokok pemikirannya sebagai Ketua 
Tim penyusunan buku Sejarah Universitas Semarang Jilid 2, 
sebagai lanjutan buku Sejarah Universitas Semarang Jilid 
1 yang telah lebih dulu terbit. Selain itu, beliau merupakan 
Ketua Tim penyusunan Sejarah dan Perkembangan Yayasan 
Alumni Undip dan Ketua Tim Penyempurnaan Statuta 
Universitas Semarang.

Beliau menyadari, menjadi Ketua Pembina adalah tugas 
yang berat. Namun, beliau yakin bahwa dengan kerja sama 
yang baik dari seluruh stakeholder Yayasan dan USM, visi 
Yayasan dan visi USM akan dapat dicapai.

Visi USM adalah menjadi universitas yang menghasilkan 
sumber daya insani yang profesional dan beradab serta 
berkeindonesiaan, berwawasan teknologi informasi, dan 
pembangunan berkelanjutan yang mampu bersaing baik 
secara nasional maupun global.

Yayasan Alumni Undip menyadari akan menghadapi 
tantangan serius ke depan, di mana tingkat persaingan 
universitas yang sangat kuat, tidak hanya di dalam negeri 



| 115

melainkan juga dengan universitas dari luar negeri yang 
masuk ke Indonesia. Tantangan dengan dinamika lingkungan 
strategis yang cepat berubah tak dapat dihindari, terutama 
perubahan teknologi informasi. 

Untuk menghadapi tantangan tersebut, telah dirumuskan 
kunci sukses utama, yaitu kapasitas USM dan kualitas 
Sumber Daya Manusia (SDM). Jumlah mahasiswa yang 
banyak di USM perlu didukung SDM yang memadai, baik 
dosen maupun karyawan. Dosen dan karyawan di USM 
dituntut menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, 
sekaligus mampu membangun karakter mahasiswa yang 
profesional berdasarkan iman dan taqwa. USM membangun 
lulusan yang tidak hanya pintar tapi juga sekaligus bermoral 
bagus agar menjadi kontributor terhadap pembangunan 
nasional. 

Di samping pemikiran-pemikiran untuk memajukan USM, 
Prof. Miyasto juga seorang cendekiawan yang religius. Hal 
tersebut tampak dari kegiatan-kegiatan beliau sebagai 
takmir masjid di lingkungan tempat tinggal beliau. Beliau 
juga dikenal sangat peduli pada pelaksanaan ibadah di 
Masjid Baitur Rasyid di Kampus USM agar tetap tertib 
dan mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh 
pemerintah.

Prof. Miyasto sangat mencintai pekerjaannya sebagai dosen. 
Sebab, beliau yakin kegiatan mengajar merupakan transfer 
of  knowledge untuk berbagi ilmu sehingga diyakini sebagai 
amalan yang tidak akan pernah terputus sebagaimana 
Hadist Rasulullah:
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“Apabila anak Adam meninggal dunia maka amalnya 
terputus kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang 
bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan orang 
tuanya.”(HR.Muslim)

Sedekah jariyah adalah sedekah yang diberikan dalam 
bentuk apa pun namun memberi manfaat yang panjang 
tiada putus bagi orang lain. Sedekah Jariyah merupakan 
sedekah memberikan manfaat banyak bagi orang lain. 
Sehingga pahalanya pun akan terus mengalir kepada orang 
yang melakukan sedekah ini meski orang tersebut telah 
meninggal dunia. Inti dari sedekah ini adalah niat yang 
tulus serta ikhlas. Bukan karena mengharap pujian dan 
kebanggaan dari mata manusia lainnya.

Sementara, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang berguna 
bagi orang lain dalam hal kebaikan. Selama ilmu yang 
diajarkan tersebut masih digunakan dan dimanfaatkan 
oleh orang lain maka selama itu pula pahala yang tiada 
henti akan mengalir terus kepada orang yang memberikan 
ilmu yang bermanfaat tersebut. Sekalipun orang yang 
memberikan ilmu tersebut telah meninggal dunia.

Adapun anak yang saleh adalah anak yang dididik dengan 
sangat baik oleh orang tuanya sehingga anak tersebut 
menjadi anak yang taat kepada Allah SWT dan selalu 
mendoakan orang tuanya.

Dalam kehidupan kita berbaur di masyarakat, perlu 
meneladani Hadist Nabi:
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Diriwayatkan dari Jabir, bahwa Rasulullah bersabda: 
“Orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan 
bagi seorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-
baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi 
manusia,” (HR Thabrani dan Daruquthni).

Sebagai manusia yang hidup di tengah masyarakat sudah 
seharusnya kita saling membantu dan menjadi berguna bagi 
orang lain. Kita diperintah untuk melakukan hal baik dan 
ramah serta menghindari perbuatan yang tercela bahkan 
merugikan orang lain,

Sebagai penutup, pengalaman dan kesaksian saat 
berinteraksi dengan Prof Miyasto, mengingatkan saya pada 
Hadist:

“Maukah kalian aku tunjukkan orang yang Haram baginya 
tersentuh api neraka?” Para sahabat berkata, “Mau, wahai 
Rasulullah!” Beliau menjawab: “Yang Haram tersentuh api 
neraka adalah orang yang Hayyin, Layyin, Qarib, Sahl.” 

(HR. At-Tirmidzi & Ibnu Hibban, dishahihkan Al-Albani).

Hayyin

Yakni orang yang memiliki ketenangan dan keteduhan lahir 
maupun batin. Tanda-tanda orang ini yaitu, tidak labil dan 
tidak gampang marah, memiliki pertimbangan yang penuh 
saat dihadapkan pada masalah, jarang memaki, melaknat, 
dan tersulut berita yang sampai padanya.
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Layyin

Yakni orang yang lembut dan kalem, baik dalam bertutur 
kata atau berbuat. Tidak kasar, tidak semaunya sendiri serta 
segalanya tertata rapi. Orang-orang seperti ini juga tidak 
suka melakukan pemaksaan pendapat.

Qarib

Supel, akrab, ramah diajak bicara, menyenangkan. Tidak 
acuh tak acuh, cuek dan gampang berpaling. Biasanya orang 
seperti ini juga murah senyum, wajahnya berseri-seri dan 
enak dipandang.

Sahl

Orang yang baik hati memudahkan urusan orang lain, 
tidak mempersulit sesuatu. Selalu ada solusi bagi setiap 
permasalahan. Tidak suka berbelit-belit, tidak menyusahkan 
dan membuat orang lain menghindar.

Pada intinya, orang yang haram tersentuh api neraka 
adalah mereka yang selalu menjaga hubungan baik dengan 
Allah (habluminallah) dan hubungan baik dengan manusia 
(habluminannas). Di mata saya, begitulah sosok Prof. 
Miyasto. A
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Prof. Miyasto dengan senyum khas bergambar dengan latar belakang Panser Anoa 
besutan Pindad. Pengangkut personel lapis baja ( Armored Personnel Carrier) ini 
antara lain sudah dimiliki oleh angkatan bersenjata Malaysia dan Brunai.



Bureaucracy is the death of 
all sound work.

― Albert Einstein

Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? 
Jargon ini konon sangat lekat dengan 
tipikal birokrat.  Tidak hanya di Indonesia, 
bahkan di seantero dunia. Bahkan, si 
penerima Nobel Fisika, Albert Einstein 
pun menengarai sistem birokrasi adalah 
lonceng kematian bagi terlahirnya 
karya-karya terbaik. Namun agaknya, ini 
tidak berlaku untuk Prof. Miyasto. Di tiap 
level jabatan dan amanah dalam ranah 
birokrasi yang beliau emban, hasilnya 
diakui dan diapresiasi. Leadership-
nya yang tegas tapi lembut dirasakan 
oleh semua anak buah dan kolega. Ia 
berani tampil memikul tanggung jawab 
akibat kesalahan yang dilakukan anak 
buah. Sembari, memberikan arahan 
yang sesuai sehingga kesalahan yang 
sama tidak diulang. Nasehat yang bakal 
diingat sepanjang hayat, menjadi suluh 
keberhasilan mereka.   



|  Bag ian  Keempat  |

Birokrat 
Humanis
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Prof. Dr. Miyasto, 
SU:  Mentor Handal 
Perencanaan  
Pembangunan
Herru Setiadhie 
Kepala Bappeda Pemprov Jateng 2010-2015, 
Asisten Administrasi Sekda Jateng 2019-2020, dan 
PJ Sekda Prov Jateng 2019-2020. 

Merupakan kebanggan tersendiri, saat Sabtu siang saya 
dihubungi oleh Ibu Miyasto terkait buku kenangan atas 
almarhum Bapak Miyasto, panggilan akrab kami untuk Prof. 
Miyasto di lingkungan Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Saya 
kenal beliau saat beliau mulai berdharma bakti sebagai 
Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah (2001-2006) di masa 
Gubernur Jawa Tengah Bapak Mardiyanto.

Sesuai kepakaran sebagai guru besar ekonomi dan 
pengampu materi perencanaan strategis serta menguasai 
statistik, maka jajaran ASN Pemerintah Provinsi Jawa 
Tengah khususnya jajaran staf Bappeda sangat beruntung 
memperoleh pimpinan sekaligus mentor yang handal 
dalam mengemban penyusunan dokumen dan perencanaan 
pembangunan yang bersifat tahunan (termasuk RAPBD) 
maupun dokumen perencanaan pembangunan jangka 
menengah dan panjang. 

Pak Miyasto dengan karakter yang sederhana, tenang, 
ramah, dan penuh kekeluargaan selalu menyapa dan 
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membimbing seluruh jajaran struktural maupun staf di 
Bappeda untuk selalu berkerja dengan jujur, ikhlas, penuh 
dedikasi, dan mengutamakan kebenaran dan menghasilkan 
produk kinerja yang terbaik. 

Dalam kepemimpinannya, beliau selalu mendorong seluruh 
jajaran untuk berkontribusi aktif melalui ide atau pemikiran 
(sangat menghargai pendapat staf, memberi kesempatan 
penuh kepada staf, sebagai sosok yang sudah menyandang 
gelar keilmuan profesor doktor). Pak Miyasto tidak segan 
dan tidak malu mengakui apabila staf mempunyai hal-hal 
yang bersifat teknis dan detail, intinya semua didorong dan 
dimotivasi untuk selalu berkarya secara prima. Beliau tipe 
figur yang berfikir dan bertindak secara smart sehingga 
dalam pengambilan keputusan dan langkah operasional 
sudah dilandasi dengan referensi yang komprehensif dan 
prediksi yang cermat. 

Keunggulan lain sosok almarhum adalah mampu 
menjabarkan obsesi pimpinan daerah dan prioritas-prioritas 

Keunggulan lain sosok almarhum adalah mampu 
menjabarkan obsesi pimpinan daerah dan prioritas-
prioritas strategis pembangunan daerah–regional dan 
menjabarkan perencanaan nasional di daerah dalam 
bentuk karya-karya teknokratik, birokratik dan politik 
dengan didasari referensi keilmuan yang terukur
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strategis pembangunan daerah–regional dan menjabarkan 
perencanaan nasional di daerah dalam bentuk karya-karya 
teknokratik, birokratik dan politik dengan didasari referensi 
keilmuan yang terukur. Hal tersebut sangat bermanfaat 
bagi pimpinan daerah maupun staf saat berdialog dalam 
pembahasan anggaran dengan legislatif karena dokumen 
dan substansi yang dipersiapkan setelah dilengkapi dengan 
parameter dan prediksi yang matang. 

Di sisi lain, ada sifat humanis yang beliau tularkan kepada 
jajarannya, yaitu bersikap kebapakan, misalnya, memberikan 
ilmu atau teknik belajar membaca dengan cepat, 
mengingatkan untuk selalu berolahraga dalam menjaga 
stamina dan keseimbangan dalam hidup, dan yang tidak 
kalah penting Pak Miyasto mampu mengajarkan kepada 
generasi penerusnya bahwa sebagai pribadi yang diberi 
amanah jabatan cukup strategis beliau tetap rendah hati, 
memiliki komitmen yang tinggi, berintegritas, sehingga di 
saat yang kritispun (masa Pilgub) beliau memperoleh pujian 
dari Gubernur karena tetap bersikap netral, proporsional dan 
obyektif tanpa takut untuk kehilangan jabatan. 

Pada masa kepemimpinannya ada momentum yang sangat 
membanggakan dan mungkin tidak terulang kembali 
diperiode–periode berikutnya sejalan dengan ide Gubernur 
Pak Mardiyanto. Pak Miyasto mampu mengemas suatu forum 
konsultasi sinergitas perencanaan nasional – daerah dengan 
menghadirkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional 
(PPN) / Ketua Bappenas (yang saat itu diemban oleh Bapak 
Kwik Kian Gie) didampingi seluruh eselon I (Deputy dan 
Sestama Bappenas) dengan beberapa direktur terkait.
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Nilai  urgent lain yang Pak Miyasto selalu dengungkan 
dan praktekan adalah berkarya dengan sistem kerja yang 
mengedepankan profesional brotherhood. 

Selamat jalan Pak Miyasto semoga Husnul Khotimah, 
bagi Ibu Miyasto dan putra putri terkasih selalu diberikan 
kesehatan dan dapat meneruskan cita-cita Bapak Miyasto. 

Sosok Pak Miyasto juga patut diteladani karena sampai 
akhir hayatnya beliau meskipun sudah memiliki properti 
(rumah hunian yang cukup representatif) tetapi beliau tetap 
berdomisili di rumah jalan Mangga – Lamper Sari yang tidak 
lain dan tidak bukan demi bhakti beliau untuk menghormati 
dan menemani ayah mertuanya di rumah tersebut. Beliau 
juga merupakan sosok yang patut diteladani karena di 
tengah-tengah kesibukan aktivitasnya sebagai dosen dan 

Suasana forum konsultasi 
sinergitas perencanaan 

nasional yang digagas Prof. 
Miyasto. Tampak Ketua 

Bappenas, Kwik Kian Gie 
(keempat dari kiri) didampingi 

Prof. Miyasto (paling kanan).
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birokrat tetap disiplin waktu termasuk dalam menjalankan 
ibadah dan keimanan. 

Dalam akhir memori dan testimoni singkat ini perlu saya 
ungkapkan sosok kepemimpinan beliau yang tidak setiap 
orang tahu yaitu berani membela kebenaran secara totalitas 
untuk hal-hal yang darurat dan mendesak termasuk 
membela stafnya didepan pimpinan dengan penjelasan–
penjelasan yang runtut dan tidak terkesan konfrontatif.

Jasa yang tidak terlupakan, bahwa dari segala komitmen dan 
sikap membimbing beliau maka banyak staf Bappeda yang 
akhirnya diberi amanah untuk promosi sampai eselon II yaitu 
dipercayai sebagai kepala SKPD oleh gubernur berikutnya 
penerus Bapak Mardiyanto yaitu oleh Gubernur Bapak Bibit 
Waluyo dan Gubernur Bapak Ganjar Pranowo. Bahkan, 
dua stafnya sempat dipercaya untuk mengemban amanah 
menjabat dan melaksanakan tugas dan fungsi sebagai 
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. 

Sekali lagi, semoga almarhum Bapak Miyasto tenang dalam 
kehidupan disisi Allah SWT. Aamiin. A
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“Mba, Bapak 
Minta Maaf, ya…”
Lisa
Staf Bappeda Provinsi Jateng

Bapak Prof. Dr. Miyasto pernah memimpin Bappeda Provinsi 
Jawa Tengah cukup lama, dari Tahun 2000 hingga 2006. 
Almarhum adalah seorang Pemimpin yang memiliki pribadi 
dan watak yang halus. Halus dalam bertutur kata dan halus 
dalam bersikap. Seakan tidak ada dalam benak beliau untuk 
melakukan sesuatu yang sekiranya membuat sakit hati 
seseorang. Almarhum memiliki rasa empati yang tinggi. 
Jika ada staf (keluarga staf) yang sakit ataupun meninggal, 
beliau berusaha meluangkan waktu di sela-sela kesibukan 
yang padat, sekalipun alamat yang dituju jauh, untuk 
berkunjung.

Saya masih mengingat dengan baik kebaikan beliau kepada 
saya. Pernah suatu ketika, ada pejabat di lingkungan 
Bappeda yang memberikan informasi yang agak keliru 
kepada saya. Kemudian, secara berantai saya memberikan 
informasi keliru itu ke rekan-rekan. Otomatis hal itu sedikit 
membuat kegaduhan.

Esoknya, saya dihubungi bagian Tata Usaha, disampaikan 
bahwa Pak Miyasto ingin bertemu saya. Perasaan saya 
langsung campur aduk seperti permen nano-nano, dengkul 
gemetar bak kena gempa, dan jantung berdegup kencang 
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seperti akan mengeluarkan lahar. Dengan kaki berat, saya 
berjalan ke ruangan beliau. Saya sudah pasrah. 

Begitu saya masuk ruangan, beliau menyambut saya dengan 
senyumnya yang khas. Kemudian beliau dengan tutur kata 
yang halus menyapa dan mempersilahkan saya duduk. Lalu 
beliau bertanya dan menjelaskan dengan santun dan rinci 
yang seharusnya tersampaikan. Diakhir pembicaraan, beliau 
berkata yang membuat saya terharu dan berkaca-kaca, 
“Mba Lisa, sampaikan kepada teman-teman. Atas nama 
Bapak dan Lembaga, Bapak minta maaf ya, kalau informasi 
yang disampaikan membuat kegaduhan dan kekhawatiran 
di antara kalian.” Bisa dibayangkan, seorang pimpinan yang 
seharusnya selalu dianggap benar, pemimpin tidak pernah 
salah di mata stafnya, namun hal itu tidak berlaku bagi 
seorang Prof. Miyasto. 

Ya Allah, saat itu hati saya serasa diguyur es batu. Mata saya 
berkaca-kaca, antara yang tadinya takut jadi terharu. Bapak 
benar-benar pemimpin idola semua staf Bappeda Provinsi 
Jateng. A
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Prof. Miyasto: 
Ilmuwan-Birokrat 
yang Mumpuni
Prof. Sudharto P. Hadi, 
MES, Ph.D.
Rektor Undip 2010-2014

Sejak masih mahasiswa di 
FISIP Undip sekitar tahun 
1978, saya sudah mendengar 
nama Pak Miyasto (waktu 
itu belum Profesor) dosen 
Fakultas Ekonomi Undip.  
Teman-teman mahasiswa 
FE sering ngrasani beliau 
sebagai dosen yang cerdas, 
anteng, enak mengajarnya. Ketika Beliau mengambil S3 di 
UGM, (saya sudah jadi dosen) mendengar berita tentang 
prestasinya dan sempat ditawari untuk mengajar di UGM. 
Tawaran dari sebuah Perguruan Tinggi bereputasi tentu 
membanggakan, namun beliau memilih kembali mengabdi 
di kampus Undip.

Saya sungguh beruntung pernah bekerja satu Tim di jajaran 
pimpinan Undip dengan Prof. Dr. Miyasto antara tahun 2000-
2002 ketika Rektornya Prof. Eko Budihardjo, Prof. Dr. Miyasto 
memangku jabatan PR I (Pembantu Rektor bidang Akademik) 
dan saya sebagai PR IV membidangi pengembangan dan 
kerjasama. Hanya dua tahun  dalam satu bahtera di Undip, 

Posisinya sebagai 
pimpinan kampus dan 
birokrat Pemerintah 
tidak menghilangkan 
jati dirinya sebagai 
ilmuwan. 
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sesudah itu saya mendapat tugas sebagai Deputi pada 
Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Sewaktu saya 
dilantik di Jakarta beliau diutus Prof. Eko Budiharjo untuk 
menghadiri pelantikan. Di berbagai forum seminar, saya 
sering satu sesi sebagai sesama nara sumber. Ketika beliau 
mendapatkan amanah sebagai Ketua Bappeda Jawa Tengah, 
kami masih sering berinteraksi.  Posisinya sebagai pimpinan 
kampus dan birokrat Pemerintah tidak menghilangkan jati 
dirinya sebagai ilmuwan.  Sebagai  pimpinan dan birokrat 
beliau seorang yang berdedikasi tinggi, tekun dengan 
pekerjaan, peduli pada bawahan, bersinergi dengan rekan 
sekerja, supel dalam bergaul. Pembawaannya nampak 
pendiam, tetapi kalau sudah connect bicaranya mengalir 
disertai guyonan yang segar.  

Sebagai nara sumber, bicara nya mentes (berisi), concise 
(singkat dan padat), selalu ada hal-hal baru dan disertai 
dengan canda yang mengena. Salah satu guyonan beliau 
yang selalu saya ingat dan sering saya kutip adalah istilah 
ishomahi. Beliau menyindir para peserta seminar bahwa 
setelah makan siang tidak kembali ke ruangan lagi alias 
menghilang, sehingga bukan sekedar Ishoma (istirahat, 
sholat dan makan), tetapi juga hilang, akronimnya menjadi 
Ishomahi,  istilah yang menggelitik dan mengundang tawa. 
Beliau juga tipe pimpinan yang bisa ngemong baik kepada 
bawahan, rekan sekerja maupun atasan. Prof. Dr. Miyasto 
seorang ilmuwan yang responsif.  

Pada suatu kesempatan seminar, saya menyampaikan 
pendapat bahwa kerusakan lingkungan dipicu oleh orientasi 
pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi 
dan menegasikan aspek sosial dan lingkungan. Pernyataan 
saya itu rupanya melekat dalam ingatan beliau sehingga 
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pada kesempatan seminar yang lain beliau merespon 
dengan konsep yang bernas. Pada saat beliau menjadi 
Ketua Bappeda Jawa Tengah tahun 2002, saya mengundang 
beliau sebagai salah satu nara sumber bedah buku saya 
berjudul Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan 
terbitan Gadjahmada Press (2002). Saya masih ingat betul 
pernyataan beliau bahwa pada dasarnya perencanaan 
itu baik, yang membuat buruk itu implementasinya. 
Pernyataan itu sering saya kutip dan jadikan pertanyaan 
untuk diskusi kelas dari mata kuliah yang saya ampu yakni 
Teori Perencanaan di Program Studi Ilmu Lingkungan, Pasca 
Sarjana Undip. 

Dalam beberapa tahun terakhir, Beliau masih memangku 
tugas sebagai Tenaga Ahli di Lemhannas (Lembaga 
Pertahanan Nasional).  Dalam kaitan dengan tugas 
tersebut, saya sering bertemu beliau di bandara, baik 
saat keberangkatan maupun dalam perjalanan kembali 
ke Semarang. Meskipun pembawaanya pendiam, beliau 
sesungguhnya tipe orang yang hangat, selalu bertanya 
tentang kondisi kesehatan, keluarga, pekerjaan dan 
perkembangan kampus Undiptercinta. Terakhir, beliau 
mengemban tugas sebagai sekretaris Dewan Pembina 
Yayasan Alumni Undip yang menaungi Universitas Semarang 
(USM), sempat menggantikan posisi Alm Prof. Dr. Muladi 
sebagai Ketua Dewan Pembina. Di kampus USM sesekali 
bertemu karena saya diminta menjadi anggota Dewan 
Penyantun USM. Berbagai tugas dan jabatan di berbagai 
pos baik lokal, regional maupun nasional menunjukkan 
bahwa beliau seorang yang dibutuhkan karena prestasi dan 
kinerja yang membanggakan, tidak neko-neko, amanah dan 
konsisten. A
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Sangaaatttt…
Amat Baik Sekali
Dyah May
Analis Kebijakan Ahli Muda Puslab 
Lemhannas RI

Saya mengenal Prof. Miyasto sebagai sosok yang luar biasa 
hebat. Beliau panutan saya. Beliau jujur, tidak pernah 
menggunakan kedudukannya untuk kepentingan pribadinya. 
Ada dua kejadian yang membuat saya kagum dengan beliau. 

Pertama, pada saat peserta pendidikan Lemhannas yang 
sudah selesai pendidikan memberikan dokumen taskab 
ke Prof. Miyasto sebagai pembimbing. Peserta tersebut 
menyerahkan dokumen berserta amplop yang lumayan 
tebal. Prof. Miyasto hanya menjawab, “Ini buat Anda saja 
(sambil mengembalikan amplop), saya cukup ini saja (beliau 
mengambil dokumen taskap).”

Kedua pada saat ada salah satu anggota Lemhannas 
menghadap beliau agar diberikan kemudahan agar anaknya 
diterima di Undip. Prof. Miyasto hanya tersenyum sambil 
mengatakan, “Ikuti saja semuanya sesuai prosedur”. 

Beliau juga selalu mendorong bila ada stafnya yang ingin 
melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tanpa 
ragu, beliau selalu siap direpotkan untuk konsultasi. Pada 
saat saya mengajukan proposal mengambil beasiswa LPDP 
untuk jenjang S3, beliau yang semangat untuk mengoreksi 
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proposal saya dan mengingatkan apa-apa yang harus 
dipersiapkan. Beliau menasihati, “Kamu ambil analis 
kebijakan pemerintahan saja, tapi kamu harus bisa statistik, 
karena akan bermain di permodelan”. 

Beliau juga sangat care dengan kami stafnya. Dulu pernah 
saya curcol dengan beliau mengenai rencana mutasi suami 
ke Semarang, Jawa Tengah, mengingat beliau mantan 
Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Saya minta nasihat 
Prof. bagaimana baiknya, Beliau menyampaikan, “Iya, 
bener harus dekat dengan keluarga. Ya, nanti kita lihat ya 
bagaimananya”. 

Namun beliau ada juga sifat bandel-nya. Di saat Bu Miyasto 
melarang, enggak boleh makan telur, Prof. Miyasto ngeles, 
“Lho, saya kan enggak makan telur, cuma makan omelette.” 
Kemudian, di saat Bu Miyato menyampaikan ke kami agar 
tidak terlalu sering memberikan kopi ke Prof. Miyasto, beliau 
hanya bilang, “Lho, saya enggak minta kopi, kok. Saya cuma 
minta yang ‘biasa’ saja”. 

Ada kebiasaan Prof. Miyasto yang sampai saat ini saya belum 
mampu mempelajarinya. Beliau kadang tertidur di saat 
rapat. Namun beliau tahu arah pembicaraan rapat ini sampai 
mana dan ke mana. Bahkan beliau mengerti letak kesalahan 
titik koma pada saat pemaparan rapat, padahal beliau 
sedang tidur, sampai saya berpikir, “Jangan-jangan Prof. 
Miyasto punya indra ke-6”. 

Kemudian, bila ada perjalanan dinas keluar kota, Prof. 
Miyasto merupakan partner yang ‘keren’ untuk hunting 
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durian. Beliau suka sekali dengan durian. Selain itu, bila 
perjalanan dinas bareng beliau, pasti kita akan diajak lewat 
sky priority dan singgah di lounge Garuda karena beliau 
pemegang kartu GFF Platinum. 

Beliau sekarang sudah berpulang. Insya Allah beliau masuk 
surga karena beliau orang yang sangaaatttt…amat baik 
sekali. Sampai sekarang pun saya masih menganggap kalau 
Prof. Miyasto masih di Semarang. A

Resep Kerja Efisien 
Prof. Miyasto: 
Professional Brotherhood
Dr. Prasetyo Aribowo
Kepala Bappeda dan Plh Sekda Jawa Tengah

Covid-19 merenggut orang-orang yang kita cintai.  Salah 
satunya adalah pimpinan, guru, sekaligus kawan diskusi 
yang sangat kritis sekaligus ngemong, Prof. Miyasto.  Salah 
satu kalimat yang selalu diucapkan beliau ketika menjadi 
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) 
Provinsi Jawa Tengah di mana saya saat itu menjadi stafnya 
adalah “mari kita ciptakan environment bekerja di kantor 
ini dengan konsep Professional Brotherhood”. Semangat 
itu yang selalu ditunjukkan oleh Prof. Miyasto dalam 
mengarahkan dan memberi guidance kepada seluruh stafnya 
di Bappeda.
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Tidak berlebihan kiranya, 
melalui tangan dingin 
kepemimpinan beliau sebut 
saja berapa orang yang dapat 
diantarkan oleh Prof. Miyasto 
dari personil staf/ pengawas 
/ administrator Bappeda 
yang belakangan dipercaya 
mengemban amanah sebagai 
Pejabat Pimpinan Tinggi.  Mereka antara lain, Pak Herru 
Setiadhie, Pak Kunto Nugroho, Pak Sudaryanto, Bu Yuni 
Astuti, Bu Diah Lukisari, Pak Sinung Rahmadi, dan saya 
sendiri. 

Saya ingat di sela-sela kesibukan beliau mengajar di Undip, 
melaksanakan tugas mendidik  putra bangsa, beliau tetap 
meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan para staf 
dalam pengambilan keputusan untuk suatu kebijakan 
perencanaan daerah secara intensif.  Gaya berdiskusi dengan 
staf begitu egaliter tanpa membatasi bahwa sejatinya 
beliau adalah bos kami. Dalam birokrasi ada adagium the 
boss can do no wrong. Apa yang keluar dari mulut bos 
akan disrespon dengan yes sir alias siap kerjakan!  Di dalam 
kamus beliau nilai-nilai dalam civitas academica, merdeka 
mengutarakan pendapat tetap diartikulasikan dalam rapat-
rapat staf bahkan dalam rapat untuk penentuan kebijakan 
perencanaan daerah. 

Rupanya professional brotherhood yang dikenalkan oleh 
Prof. Miyasto sangat mempengaruhi pola kerja birokrasi di 
Bappeda saat itu.  Saya ingat  betapa kami dalam setiap 
hari komunikasi dan koordinasi antar bidang terjadi begitu 

beliau selalu berpesan bahwa 
hal terbaik yg bisa diberikan 
bawahan kepada atasan 
adalah menyelesaikan tugas 
dengan baik, bukan materi. 
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saja, spontan, tanpa sekat. Dan saat ini saya baru merasakan 
bahwa saat itu, koordinasi yang bagi sebagian pihak butuh 
back up dana bisa sangat efektif terjadi tanpa biaya. 

Dalam kamus beliau professional tidak harus meninggalkan 
unsur kekeluargaan / brotherhood. Relasi yang terjadi 
dengan mem-blending keduanya bahkan mempunyai nilai 
tambah tersendiri yang menggabungkan makna bekerja 
sebagai seorang professional dan makna keluarga dalam 
arti luas.  Butuh kesabaran, kebesaran hati, kerendahan hati 
dan intelektualitas yang tinggi untuk menerapkan prinsip 
tersebut dalam dunia birokrasi yang dimitoskan begitu 
kaku dan penuh sekat.  Prof. Miyasto membukatikan bahwa 
dengan sentuhan yang ditawarkan beliau tersebut birokrasi 
bisa berubah wajah dan tidak seperti dimitoskan oleh 
masyarakat.

Bagaimana dengan keinginan beliau untuk mendapatkan 
keuntungan materi dari kedudukannya yang tinggi sebagai 
Kepala Bappeda? Rasanya tidak berlebihan jika saya dan 
teman-teman eks staf Bappeda merasa tidak enak karena 
tidak pernah dalam masanya beliau kami memberikan 
“sesuatu” yang sering dipikirkan orang dilakukan oleh 
bawahan kepada atasan.  Dengan senyum dikulum (ini 
sangat diingat oleh staf, karena beliau kalau tersenyum 
selalu seperti itu, seperti remaja yang senyum malu-malu) 
beliau selalu berpesan bahwa hal terbaik yg bisa diberikan 
bawahan kepada atasan adalah menyelesaikan tugas dengan 
baik, bukan materi.  

Ada memori dari seorang kawan (kalo ingin tau siapa nanti 
japri saya saja haha…) bilang, “Tahu nggak ketika di Bappeda 



| 137

dulu, kalo sedang senam bersama di halaman belakang saya 
menghindari di dekat Prof. Miyasto, karena beliau itu kalau 
senam gerakannya heboh banget dengan tenaga yang betul-
betul dimaksimalkan, seperti latihan “Merpati Putih”. Lha 
saya takut ketendang dong, bisa berabe.” 

Selamat jalan Prof. Miyasto, guruku sepanjang masa. 
Kenangan dari setiap ASN di Bappeda tidak bisa diwakili oleh 
untaian kata yang saya tulis. Namun saya meyakini bahwa 
aura intelektualitas, egalitarianism dan keakraban yang 
pernah terjalin tetap bersemayam dalam kenangan setiap 
ASN di Bappeda yang pernah engkau pimpin. A  

Tergantung “Doa” 
dan “Dosa”
Poernomo Puspo Susilo, SE, 
MM
Staf Bappeda Provinsi Jateng

Saya menjadi mahasiswa beliau (1985 - 1991) dan S2 
(1995 – 1997) di Fakultas Ekonomi Undip. Beliau terkenal 
cermat dan teliti saat mengajar mata kuliah Makro Ekonomi. 
Semasa di Bappeda Prov. Jateng, beliau merupakan 
sosok yang piyantunnya teliti, ramah dan tenang, suka 
tersenyum, tidak kemrungsung kalau ada tugas yang 
berat. Hal itu, misalnya, beliau tunjukkan saat melakukan 
penelitian Revitalisasi Perusahaan Daerah Jawa Tengah 
tahun 2002 bersama Prof. Augusty, dosen FE Undip. Beliau 
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juga sosok yang tidak pernah marah meski menghadapi 
kejadian yang tidak diduga, seperti bis mogok dalam 
perjalanan Halal Bi Halal Bappeda Prov. Jateng tahun 
2004 di Perkebunan Teh Tambi Dieng Wonosobo. Satu 
pesan yang saya ingat dari beliau adalah beliau selalu 
menekankan pentingnya Like Brotherhood atau hubungan 
persaudaraan. Sisi lain dari beliau, ternyata beliau suka 
bercanda. Beberapa yang saya ingat, misalnya: “Semua hasil 
pekerjaan akan dapat diselesaikan dengan baik, tergantung 
‘Doa’ dan ‘Dosa’ masing-masing orang; Regionalisasi 
daerah ‘Barlingmascakep’, beliau pelesetkan menjadi 
‘Barmalingkecap’. Selamat jalan Prof. Miyasto, teriring doa 
semoga mendapat tempat yang mulia di sisi Sang Khalik dan 
husnul khotimah. A
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Prof. Dr. Miyasto: 
Pejabat Santun 
dan Berkomitmen
Andy Kridasusila, S.E., 
M.M.
Rektor Universitas Semarang

Tanggal 12 Maret 2021 jam 11.00, saat saya sedang di 
ruangan Rektor Universitas Semarang (USM) menjalankan 
aktivitas rutin mengecek surat masuk untuk didisposisi, 
terdengar sapaan: “Assalamu’alaikum Pak Rektor”. 
Posisi meja kerja Rektor agak tertutup pilar sehingga 
harus berjalan untuk melihat siapa tamu yang mengucap 
salam tersebut. Ternyata beliau Prof. Dr. Miyasto SU yang 
menyempatkan mampir ke ruangan saya. Itulah tanggal 
terakhir saya bertemu dengan beliau.

Pertama kali mengenal Prof. Dr. Miyasto SU adalah saat saya 
diterima menjadi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 

Sebagai pejabat, beliau juga 
menunjukkan kualitasnya sebagai sosok 
yang kompeten di bidang yang menjadi 
tanggung jawabnya dan mau melayani. 
Umumnya pejabat menunjukkan sikap 
harus dilayani.
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Diponegoro (FE Undip) tahun 1988. Kuliah di Program Studi 
S1 Manajemen dengan NIM C 101 88 6767 dan tidak banyak 
berbaur dengan teman-teman kuliah  menjadikan masa 
studi agak terhambat. Di saat itulah, pertemuan secara 
formal terjadi pertama kali dengan Prof. Miyasto  yang saat 
itu menjabat sebagai Wakil Dekan I bidang Akademik. Beliau 
dengan sabar mendengarkan hambatan yang saya alami dan 
memberikan arahan harus bagaimana untuk penyelesaian 
studi S1. Berkat dukungan dan arahan beliau, akhirnya studi 
S1 saya terselesaikan. Saya menilai beliau sosok yang benar-
benar memiliki passion dan berkomitmen dalam beraktivitas 
sebagai pengajar di Pendidikan tinggi. Sebagai pejabat, 
beliau juga menunjukkan kualitasnya sebagai sosok yang 
kompeten di bidang yang menjadi tanggung jawabnya dan 
mau melayani. Umumnya pejabat menunjukkan sikap harus 
dilayani.

Interaksi dengan Prof. Miyasto tersebut menjadikan contoh 
bagi saya untuk juga berperilaku seperti beliau yaitu 
berkomitmen, bertanggung jawab, passion dengan aktivitas 
yang diterjuni dan mau melayani. Tahun 1997, saya menjadi 
Dosen jurusan Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas 
Semarang (FE-USM) setelah sebelumnya sejak tahun 1990 
bekerja di asuransi dan pabrik yang berorientasi ekspor. Saat 
itu, terkadang bertemu dengan Prof. Miyasto karena beliau 
juga membantu mengajar di S1 Manajemen FE USM. Beliau 
tetap dengan menunjukkan pribadi yang santun dan sangat 
menghargai saya sebagai sesama dosen, padahal saya 
adalah mahasiswanya beliau. Interaksi dengan Prof. miyasto 
sebagai sesama dosen menjadikan contoh bagi saya untuk 
juga berperilaku seperti beliau yaitu menghargai sesama.
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Tahun 1998 saya melanjutkan S2 di MM Undip dan bertemu 
dengan beliau di salah satu mata kuliah. Saat beliau 
mengajar, transfer knowledge terjadi dengan sangat baik. 
Beliau sebagai pengajar banyak memberikan gambaran 
bagaimana sebagai dosen saat memberikan kuliah 
menyampaikan materi kuliah dengan jelas, runut dan mudah 
untuk dipahami.  Perkuliahan selama satu semester dengan 
beliau di MM Undip memberikan masukan yang sangat 
berarti bagi saya untuk bagaimana bersikap saat mengajar. 

Akhir tahun 2010, saya dipercaya USM untuk menjabat 
sebagai Wakil Rektor II. Dengan jabatan tersebut, interaksi 
dengan Prof. Miyasto menjadi lebih sering, karena beliau 
menjadi Anggota Pembina Yayasan Alumni Universitas 
Diponegoro selaku Badan Penyelenggara Universitas 
Semarang. Di samping itu, beliau juga menjadi Ketua 
Tim Audit Internal Yayasan Alumni Undip. Dalam setiap 
kesempatan bertemu dengan beliau di setiap rapat dengan 
Yayasan atau acara USM, tetap saja beliau menunjukkan 
pribadi yang ramah, santun, menghargai dan sangat mudah 
untuk komunikasi walau saat itu beliau juga mempunyai 
banyak kesibukan karena pernah menjabat sebagai 
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 
Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah dan 
juga kemudian aktif di Lemhannas. 

Satu momen yang juga membekas di ingatan saya adalah 
saat acara jalan sehat ulang tahun USM. Dari mulai start 
jalan sehat tersebut hingga akhir, saya menemani Prof. 
Miyasto. Ternyata beliau rutin olahraga jalan kaki saat 
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beraktivitas di Lemhannas Jakarta maupun saat aktivitas di 
Semarang. Banyak yang kami diskusikan terkait USM selama 
perjalanan tersebut. Pemikiran beliau untuk pengembangan 
akademik USM dan peningkatan kualitas USM menjadi salah 
satu masukan yang sangat berarti. Setelah menjadi Rektor 
USM tahun 2017, interaksi melalui WA kadang kami lakukan. 
Beliau dalam berkomunikasi juga selalu menunjukkan 
penghargaan terhadap saya, walaupun saya mahasiswa 
beliau dulunya.

Pertemuan terakhir tanggal 12 Maret 2021 di siang 
hari sebelum menjalankan ibadah sholat Jumat banyak 
memberikan kenangan tersendiri bagi saya. Kami berdiskusi 
banyak mengenai USM dan upaya untuk memajukan USM. 
Kepemimpinan USM di masa depan juga saat itu kami bahas, 
karena sebagai Rektor USM, masa kepemimpinan saya akan 
berakhir 31 Oktober 2021. Saat itu saya menyampaikan 
kepada beliau, siapapun Rektor USM semoga bisa 
memberikan yang terbaik untuk USM. Beliau juga sempat 
mendiskusikan mengenai Yayasan Alumni Undip yang sejak 
1987 berdiri telah berbuat banyak hal untuk kemajuan USM. 
Saya saat itu menyampaikan kepada beliau sekiranya dapat 
memperkuat Yayasan sebagai organisasi karena saya yakin 
dengan pengalaman beliau dalam berorganisasi. Saat itu 
memang sedang terjadi kekosongan posisi Ketua Pembina 
Yayasan Alumni Undip karena wafatnya Prof. Dr. H. Muladi SH 
tanggal 31 Desember 2020 belum ada penggantinya. 

Tanggal 15 Maret 2021 saat rapat internal Yayasan, Prof. 
Dr. Miyasto SU terpilih secara aklamasi sebagai Ketua 
Pembina Yayasan Alumni Undip. Saya hanya sempat 
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mengucapkan selamat melalui WA karena belum bisa 
bertemu langsung dan berharap banyak kepada beliau 
untuk menjadikan Yayasan Alumni Undip dan USM semakin 
baik dan berkembang. Beberapa lama tidak bertemu, saya 
menanyakan kepada Bendahara Yayasan mengenai beliau. 
Ternyata beliau opname di RS Undip karena terpapar 
Covid, termasuk Bu Miyasto dan putrinya. Saya selalu 
berkomunikasi dengan putranya, Mas Adhi Widyakto yang 
juga Dosen di FE USM, mengenai kondisi Prof. Miyasto 
beserta keluarga dan mengirimkan doa untuk kesembuhan 
Prof. Miyasto dan keluarga.

Ternyata Tuhan berkehendak lain. Saat sampai di Solo 
tanggal 25 Maret 2021, siang hari jam 14.30 saya mendapat 
kabar dari Wakil Rektor II USM bahwa Prof. Miyasto telah 
berpulang. Saya jadi mengingat pertemuan terakhir dengan 
beliau, Almarhum Prof. Dr. Miyasto SU, pada tanggal 12 
Maret 2021. Banyak hal yang disampaikan oleh beliau, dan 
sepertinya itu merupakan pesan terakhir bagi saya.  Semoga 
Prof. Miyasto mendapatkan tempat yang terbaik di sisi-Nya 
dan kami semua mampu mendoakan beliau, melanjutkan 
perjuangan dan pengabdian beliau di dunia Pendidikan 
Tinggi. A
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Rendah Hati dan 
Disiplin
Dewi Tuti M.
Anggota Pengurus Yayasan Alumni 
Undip

Pertama kali mengenal sosok almarhum Prof. Miyasto ketika 
saya menempuh studi S-2 di Undip. Dalam pandangan saya 
pada waktu itu, almarhum adalah sosok yang disiplin, tidak 
banyak bicara, tegas, dan baik hati. Saya sangat segan 
kepada almarhum, sampai-sampai kalau mau menyapa juga 
takut.

Setelah sering berdiskusi ketika almarhum masuk jajaran 
Pembina di Yayasan Alumni Universitas Diponegoro, ternyata 
beliau juga humoris. Hal yang membuat saya semakin 
kagum, walaupun humoris tapi tetap disiplin, tegas, saleh, 
dan baik hati. Yang menjadi catatan dalam benak saya 
adalah hadir tepat waktu ketika ada acara-acara, baik di 
Yayasan maupun di USM, bahkan sebelum waktunya beliau 
sudah hadir, dan kepada siapa saja selalu rendah hati.

Prof. Mi (biasa saya menyapa beliau), Bapakku, telah 
mendahului kami. Apa yang telah Bapak pesan kepada saya, 
yang selama ini membimbing saya di bidang keuangan, akan 
saya laksanakan sebagai amanah. Bapak adalah guru dan 
panutan bagi saya, teladanmu tetap dan akan selalu melekat 
di hati saya. A
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Prof. Dr. Miyasto 
SU Begawan yang 
Santun
Drs. Sudaryanto M.Si.
Widyaiswara Ahli Utama, Badan 
Pengembangan Sumberdaya Manusia 
Daerah Provinsi Jawa Tengah

Prof. Dr. Miyasto adalah sosok pribadi yang sangat luar biasa, 
bukan saja sebagai ilmuan namun juga sebagai birokrat yang 
sangat handal dalam memecahkan persoalan pembangunan 
daerah. Sebagai seorang ilmuwan, beliau mengajarkan 
tentang berbagai hal mulai dari teori, tahapan pencapaian  
pembangunan dan juga memprediksi persoalan-persoalan 
global yang nantinya akan sampai ke Indonesia, sekaligus 
bagaimana upaya antisipasi yang harus dilaksanakan.

Beliau adalah seorang begawan yang santun dan 
mengajarkan tentang kesederhanaan, kejujuran  dan taat 
beragama  serta jangan berhenti belajar untuk semua staf 
yang ada di lingkungannya. Jadi tidak mengherankan mantan 

Beliau adalah seorang begawan yang santun 
dan mengajarkan tentang kesederhanaan, 
kejujuran  dan taat beragama  serta jangan 
berhenti belajar untuk semua staf yang ada di 
lingkungannya. 
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muridnya menjadi orang kepercayaan Gubernur Jawa 
Tengah untuk menduduki jabatan puncak yang diembannya. 
Beliau mengajarkan bagaimana menjadi manusia yang 
baik, bekerja ikhlas dan tetap menjaga kejujuran. Selain 
itu, beliau mengajarkan pula bagaimana menulis makalah 
dan melakukan pengkajian terhadap masalah, bagaimana 
menganalisanya dan apa rekomendasinya. Dengan sabar, 
beliau membimbing kami dan mendorong untuk terus 
belajar termasuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih 
tinggi. 

Beliau adalah olahragawan setiap dinas bersama selalu 
pesan besok bawa sepatu olah raga, mau diajak tanding 
lari cepat, kalau tidak bawa beli di blok M Jakarta. Adapun 
hadiahnya kalau menang, silahkan honor Musrenbang 
12 bulan saya di ambil.  Bagaimana kita mau bertanding 
buat bahan musrenbangnas (Musyarawarah Perencanaan 
Pembangunan Nasional) saja nggak pernah tidur selama 
tujuh hari, badan  loyo  lungkrah dan ngantuk tiada tara. 

Prof. Miyasto 
memberikan 
pengarahan dalam 
acara Musyarawarah 
Perencanaan 
Pembangunan 
(Musrenbang).
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Ada kejadian menarik yang saya alami, suatu hari saya 
pernah membuat kesalahan kebetulan dengan teman satu 
kelas di SMA yaitu Heru Setiadhie, sama-sama bekerja di 
Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Ketika itu, kami berdua 
dipanggil  menghadap beliau  dan kami berdua tidak tahu 
pokok masalahnya apa. Kami ditanya dari soal pekerjaan 
sampai akhirnya ke pokok masalah. Sangat kebetulan  kami 
bertiga bersama sama  dari SMA Negeri  kemiri Salatiga 
dan secara terbuka kami ceritakan dari awal sampai dengan 
akhir mengapa persoalan itu terjadi. Singkat  cerita beliau 
pesan kepada kami berdua,”Hari ini tolong diingat ya mas 
Heru dan Mas Daryanto setelah saya tidak lagi menjadi 
Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Anda berdua akan 
mencapai karier  pimpinan puncak  di provinsi ini, lihat 
saja, karena dengan cara berpikir dan bekerja Anda berdua 
saya yakin pasti akan terwujud hanya saja ada hal-hal yang 
perlu diperbaiki: Mas Heru mulutnya tolong dijaga dan Mas 
Daryanto jangan nggrathil itu saja pesan saya dan sukses 
untuk kalian berdua.”

Setelah sekian lama jarang sekali kita bertemu, waktu itu 
beliau masih mengajar di Undip dan Lemhannas kadang kita 
ketemu di perjalanan dan sambil cerita tentang pengalaman 
hidup dan apa yang harus dan wajib dilakukan dan apa yang 
sama sekali tidak boleh dilakukan. Ternyata sangat benar 
apa yang diprediksikan oleh beliau, saya mendapatkan 
anugerah jabatan dari Gubernur Jawa Tengah sejak mulai 
eselon empat naik eselon tiga, menempati beberapa kali 
jabatan eselon dua dan bahkan sempat menjadi Pejabat 
Bupati Temanggung selama delapan bulan, bagi saya sangat 
luar biasa. Apa yang beliau ajarkan dan apabila dilakukan 
dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, tetap menjaga 
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ritme kerja serta doa yang tiada henti, ternyata benar 
terjadi. Oleh karenanya, kami berdoa semoga beliau husnul 
khotimah dan diterima amal ibadahnya.

Sugeng tindak Prof. Miyasto , ilmu yang diberikan kepada 
kami masih melekat di pikiran dan hati kami dan insya Allah 
akan terus kami kembangkan, semoga bermanfaat untuk 
nusa dan bangsa. Amin.A

Sosok Tulus dan 
Kebapakan
Sri Wantani
Staf Bappeda Provinsi Jateng

Saya adalah salah satu staf Prof. Myasto  sewaktu beliau 
menjadi Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Saya 
bersaksi bahwa beliau merupakan sosok kebapakan. Beliau 
sangat tulus perhatiannya dalam memberikan petunjuk dan 
arahannya, baik dalam kedinasan maupun non kedinasan. 
Beliau juga sangat perhatian bila ada bawahannya yang 
terkena cobaan dengan memberi sokongan moril maupun 
materiil.  Semoga Prof. Miyasto husnul khotimah dan Allah 
memberikan tempat yang terbaik di sisi-Nya. A



| 149

Motor Sistem 
Dinamik di 
Lemhannas
Prof. Budi Susilo Soepandji
Gubernur Lemhannas RI periode 2011-2016

Pertama kali saya bertemu dengan Prof. Miyasto sekitar 
bulan Maret 2011, menjelang hari ulang tahun Lemhannas 
ke-46, di kantor Gubernur Lemhannas. Beliau sebagai 
Ketua acara puncak dalam rangka penyelenggaraan 
HUT Lemhannas, bersama timnya menemui saya dan 
menyampaikan bahwa saat Dies Natalis Lemhannas, hari  
Jum’at tanggal 20 Mei 2011 akan diadakan orasi ilmiah.

Prof. Miyasto mengacungkan dua jempol untuk  persenjataan laras panjang produksi 
PT. Pindad. Di antaranya ada Senapan Serbu (SS 2) yang dirilis tahun 2006 dan laris 
di pasaran.
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Beliau 
menyampaikan 
alternatif  pembicara 
kunci, saat Dies 
Natalis Lemhannas 
tersebut. Untuk 
pembicara kunci, 
saya memilih Bapak 
Fachry Ali yang saya 
kenal cukup tajam 
dalam menganalisis 
sejarah dan kajian 

sosial budaya dalam pergerakan nasional Indonesia Merdeka.  
Tema orasi ilmiah saat itu adalah Nasionalisme, Globalisasi 
dan Ketahanan Nasional.

Selain membicarakan rangkaian acara HUT Lemhannas, 
saya bertanya kepada Prof. Miyasto, apakah kegiatan 
beliau di Lemhannas? Prof. Miyasto menyampaikan, beliau 
sebagai Ketua Laboratorium Ketahanan Nasional dan 
masih mengajar di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa 
Tengah. Dari sinilah saya sering berkunjung dan  berdiskusi 
dengan Prof. Miyasto untuk mengembangkan Laboratorium 
Ketahanan Nasional agar lebih andal dalam mendukung 
kajian Lemhannas yang berbasis komputasi numerik dan 
sistem dinamik. Dengan demikian, analisis Ketahanan 
Nasional dapat dipakai sebagai latihan para peserta 
Lemhannas dalam mengamati Ketahanan Nasional maupun 
Ketahanan di suatu daerah dengan tetap mengacu kepada 
analisis perubahan dan interaksi simulasi parameter yang 
ada di konsepsi  Hasta Gatra ( Tri Gatra dan Panca Gatra ).

Atas jasa dan ketekunan 
Prof Miyasto, Laboratorium 
Ketahanan Nasional 
menjadi bahan penelitian 
para akademisi dari 
berbagai Universitas untuk 
dikembangkan, dan mungkin 
saat ini sudah semakin 
berkembang.  
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Mengingat ketertarikan saya pada sistem dinamik 
laboratorium Ketahanan Nasional, pada saat simulasi 
kadang saya seolah sebagai peserta Lemhannas bertanya 
pada Prof. Miyasto, agar tahu bagaimana memanfaatkan 
sistem dinamik agar nilai suatu Ketahanan Nasional 
di daerah tersebut dapat dinaikkan secara cepat atau 
mengetahui nilai apakah yang paling mendasar/ dominan 
dan sulit ditingkatkan. Ternyata tidak mudah mengubah 
kondisi sosial ekonomi dan hubungan keterikatan satu sama 
lain, khususnya terkait hubungan manusia dengan manusia 
(social cohesiveness) yang mengawaki maupun para pelaku 
di Republik Indonesia dari tingkat nasional, wilayah Provinsi 
sampai dengan Kabupaten Kota. Artinya masalah sumber 
daya manusia menjadi tantangan yang luar biasa beratnya.

Prof. Miyasto termasuk seorang yang mengembangkan 
indikator dan parameter yang disepakati untuk menilai 
Ketahanan Nasional. Nilai Ketahanan Nasional di tingkat 
Provinsi dapat dilihat di Laboratorium Ketahanan Nasional. 
Nilai-nilai Ketahanan Nasional di daerah itulah yang sering 
saya pakai sebelum kunjungan ke daerah. Sehingga saya 
sudah tahu apa kekuatan dan kekurangan di Provinsi, Kota 
ataupun Kabupaten yang akan  dikunjungi sebagai obyek 
studi strategis para peserta Lemhannas. Dari data yang ada 
di Lemhannas, saya bisa bicara dengan Gubernur, Wakil 
Gubernur Provinsi, maupun Sekretaris Daerah dan pimpinan 
daerah kabupaten/kota, mengenai potensi dan kekurangan 
suatu daerah. A
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Saya pernah menelepon Prof. Miyasto, di hari Senin pagi 
beliau masih di Air Port  Ahmad Yani Semarang, sedang 
persiapan menuju ke Jakarta. Pernah juga di hari lain saya 
telepon, Kamis malam beliau sudah sampai Semarang  untuk 
mengajar di Undip. Saya bertanya kepada beliau, selama di 
Jakarta beliau tinggal di mana? Beliau berseloroh, “Saya 
mengambil doktor lagi, Prof,” artinya mondok di kantor. 
Kadang-kadang, Selasa sore, saya cari Prof. Miyasto karena 
ingin berdiskusi terkait data dan olahan Laboratorium 
Ketahanan Nasional.

Dari Laboratorium Ketahanan Nasional tersebut para 
peserta Lemhannas juga sering berdiskusi dengan Prof. 
Miyasto, tentang Ketahanan Nasional di daerah yang 
dikunjungi.  Atas jasa dan ketekunan Prof Miyasto, 
Laboratorium Ketahanan Nasional menjadi bahan 

Prof. Miyasto bersama staf dan kolega di Laboratorium Ketahanan 
Nasional, Lemhannas.
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penelitian para akademisi dari berbagai Universitas untuk 
dikembangkan, dan mungkin saat ini sudah semakin 
berkembang.     

Saya menyadari bahwa Prof. Miyasto tidak bekerja sendiri. 
Beliau sangat kooperatif dalam bekerja dengan timnya 
dan sangat solid, di antaranya dengan Prof. Dadan Umar 
Daehani, juga dengan para ahli ilmu sosial dan militer 
seperti, Prof. Sudaryono, Prof. Njaju Jenny Malik, Marsda 
Ade Dian, Dr. Anhar Gonggong, Mayjen Putu Sastra serta 
para ahli numerik dan sistem dinamik dari UI, ITB, serta 
kawan-kawan dari UGM. Sehingga Laboratorium  Ketahanan 
Nasional saat itu banyak mengalami kemajuan dibandingkan 
saat saya mengikuti Pendidikan Reguler Lemhannas tahun 
2004, yang masih sangat sederhana cara pendekatan dan 
analisisnya.

Berita meninggalnya Prof Miyasto pada hari Rabu, tanggal 
24 Maret 2021, cukup mengagetkan saya. Sebagai 
penghormatan terakhir, melalui zoom meeting dari Jakarta 
saya menghantarkan beliau pada pemakaman yang dipimpin 
Rektor Undip Prof. Yos Johan Utama. Semoga jasa baik Prof. 
Miyasto selalu di kenang di Almamater Undip, Universitas 
Semarang (USM) maupun  di Lemhannas RI.

Ciri yang menonjol dari beliau adalah bersedia bekerja 
sama dengan siapa saja, orangnya bersahaja dan ramah, 
mempunyai semangat mendidik yang tiada henti.  Itulah jiwa 
dasar yang melekat pada Prof. Miyasto. Jasanya tidak dapat 
dilupakan. Semoga arwah almarhum Prof. Miyasto tenang di 
pangkuan Yang Maha Kuasa dan keluarga yang ditinggalkan 
diberi kekuatan lahir batin. A
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Tekun dan Cepat 
Beradaptasi
Mayor Jendral TNI  (Purn) 
Drs. Hendardji Soepandji, 
SH
Ketua Kratiem (Alumni Lemhannas 
Angkatan 34)

Saya mengenal Prof. Dr. Miyasto  pada awal tahun  2001 
ketika sama-sama sebagai siswa Lemhannas KRA 34. Selama 
9 bulan kami bergaul, mulai awal tahun  2001 s/d akhir 
tahun 2001. 

Sebagai pejabat teras di Pemda Jateng, beliau pada saat 
itu menjabat sebagai  Kepala Bappeda Jateng, almarhum 
adalah orang yang sabar, rendah hati, dan disiplin. Beliau 
juga seorang yang tekun belajar dan cepat memahami ilmu 
di Lemhannas yang sebenarnya cenderung ke ilmu Strategi 
Militer. Namun beliau tidak canggung dalam mempelajari 
ilmu yang jauh dari keseharian yang beliau geluti. Itu 
menunjukkan beliau sebagai orang yang cepat beradaptasi 
dengan lingkungan baru.

Dalam pergaulan keseharian, beliau merupakan pribadi yang 
ramah serta tidak pelit dalam menularkan Ilmu Ekonomi 
yang beliau kuasai pada pihak lain yang kurang memahami 
Ilmu Ekonomi.

Setiap kegiatan siswa Lemhannas selama 9 bulan pada 
tahun 2001, beliau tidak pernah absen, mulai dari senam 
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pagi sampai pelajaran yang harus di ikuti di kelas. Walaupun 
keluarga beliau tinggal di Semarang tapi beliau bisa 
membagi waktu antara tugas sebagai siswa di Jakarta dan 
tanggung jawab keluarga di Semarang. Semua dilakukan 
secara adil.

Sejak awal tahun 2002 s/d awal tahun 2021 (selama 19 
tahun setelah lulus Lemhannas,) almarhum tetap menjaga 
silaturahmi di grup WA Kratiem (Kursus Reguler Alumni 
Lemhannas Angkatan Tiga Puluh Empat)  untuk saling 
berkomunikasi di bidang pekerjaan masing-masing, maupun 
kegiatan rekreasi ke berbagai tempat seperti di Cirebon, 
Yogyakarta, Sulawesi Selatan,  dan lain-lain. Pada semua 
acara beliau selalu bergabung dan tidak pernah menyendiri. 
Oleh karenanya, kami semua alumni Lemhannas angkatan 34 
merasa kaget ketika mendengar beliau sakit dan kemudian 
begitu cepat meninggalkan kita semua untuk selamanya.

Selamat jalan sahabatku yang baik hati pintar dan 
rendah hati. Kebaikanmu akan selalu dikenang oleh para 
sahabatmu. Semoga Allah SWT mengampuni semua 
dosanya, diterima semua amal ibadahnya, dijauhkan dari 
siksa kubur dan  api neraka, serta diberikan tempat yang 
mulia di sisi Allah SWT. A
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Prof. Dr. Miyasto: 
Mempertahankan 
Eksistensi 
Labkurtanas  
Lemhannas RI  
Dr. Sukendra Martha, 
M.Sc., M.AppSc.                                                                                                        
Taprof. Bidang Geografi dan Sumber 
Kekayaan Alam (SKA) Lemhannas RI                          

Prof. Miyasto yang saya kenal adalah seorang yang kuat 
menjalankan amanah, muslim yang taat, rendah hati dan 
berselera humor. Saat bersama bertugas di Lemhannas, 
almarhum memimpin Laboratorium Pengukuran Ketahanan 
Nasional (Labkurtannas). Dalam mengemban amanat 
memimpin Laboratorium ini, Prof. Miyasto mempertahankan 
keberadaan Labkurtannas karena lembaga ini dipandangnya 
penting sebagai penyedia nilai indeks ketahanan nasional. 
Indeks ini menggambarkan kondisi variabel, bersifat 
deskriptif dan menampilkan gambaran ketahanan nasional. 
Menurut Prof. Miyasto peran penyediaan indeks penting 
agar tetap dapat disajikan bagi pihak manapun yang 
membutuhkan data indeks, baik di Lemhannas RI maupun 
institusi lainnya. 

Institusi yang memerlukan data indeks juga bukan hanya 
pemerintah, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/ kota, 
tetapi juga wartawan yang butuh menyiarkan informasi 
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ketahanan nasional 
melalui media. Maka 
dibentuklah kelompok 
kerja (pokja) 
Labkurtannas yang 
terdiri dari perwakilan 
antar gatra dengan 
tujuan agar indeks 
dapat dievaluasi 
sekaligus divalidasi 
secara periodik. 

Tugas-tugas Prof. Miyasto untuk Labkurtannas dilaksanakan 
berbarengan dengan tugas struktural beliau selaku 
Tenaga Ahli Pengkaji bidang Ekonomi Lemhannas. Tugas 
operasional harian saat itu dilaksanakan Marsda TNI 
Ade Dian Suryacandra, M.Sc (kala itu masih berpangkat 
Marsma). Perjalanan operasional Labkurtannas dapat 
dijalankan dengan baik, meski muncul berbagai dinamika 
terkait perumusan parameter indeks ketahanan nasional. Di 
antaranya muncul keinginan agar pola pertimbangan aspek, 
variabel dan parameter yang masuk dalam perumusan 
indeks didasari argumentasi hakiki bukan sekedar karena 
jumlah parameter yang banyak dan kebanggaan di baliknya.

Secara pribadi, saya mengusulkan Labkurtannas cukup 
menyeleksi faktor utama yang mempengaruhi ketahanan 
gatra dimaksud. Khusus untuk gatra geografi yang sifatnya 
spasial dan tak dapat dibatasi oleh wilayah administrasi, 
tidak bisa hanya diukur dengan standar statistik yang 
dasarnya adalah wilayah geografis/spasial. Memperoleh 
data spasial, diharapkan diperoleh dari Badan Informasi 

Hasilnya cukup membanggakan. 
Indeks dapat ditayangkan 
melalui Sistem Informasi 
Geografis (GIS) pada tampilan 
peta - bernotasi warna-warni 
sesuai level ketahanannya: rawan, 
kurang tangguh, tangguh, dan 
sangat tangguh. 
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Geospasial (BIG), 
ternyata juga tidak 
mudah. Perlu 
kerjasama khusus 
dan permintaan 
untuk data spasial 
tematik sesuai 
kebutuhan. Dalam 
kasus semacam 
ini, gabungan 
data spasial dan 
data statistik 
amat diperlukan. 

Sementara untuk gatra lain seperti ekonomi, politik, 
dan sosial budaya, data statistik BPS sepenuhnya dapat 
dimanfaatkan.

Hasilnya cukup membanggakan. Indeks dapat ditayangkan 
melalui Sistem Informasi Geografis (GIS) pada tampilan peta 
- bernotasi warna-warni sesuai level ketahanannya: rawan, 
kurang tangguh, tangguh, dan sangat tangguh. 

Tim pakar yang terdiri dari Prof. Dadan Umar Daihani, Dr. 
Roosita S. Noor, Mayjen TNI (P) Dr.  I. Putu Sastra Wingarta, 
Prof. Dr. Sudaryono, SU, dan tokoh lainnya menguatkan 
sistem pengelolaan Labkurtannas. Mereka membantu 
menggambarkan wilayah mana saja yang masuk dalam 
kategori ketahanan tertentu (dalam level rawan, kurang 
tangguh, tangguh, sampai sangat tangguh). Semua dapat 
disaksikan melalui kategori ketahanan nasional, ketahanan 
provinsi, dan ketahanan kabupaten/ kota. A

“Saya ini aslinya memang dosen”, 
begitu almarhum memulai 
dan diikuti penjelasan tentang 
latar belakangnya di Fakultas 
Ekonomika dan Bisnis Universitas 
Diponegoro. 

“Sudah pada tahu ya Bapak-
bapak tentang dosen?”, Prof. 
Miyasto melanjutkan.
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Pengalaman menjadi anggota Pokja Geografi Labkurtannas 
memberi saya kesan bahwa dengan merombak ratusan 
variabel dapat memunculkan kekhawatiran tentang 
terpengaruhnya sistem penghitungan indeks secara 
keseluruhan. Prof. Miyasto dengan arif menanggapi 
dengan mengatakan kekhawatiran ini akan diakomodasi. 
Mungkin jawaban ini dimaksudkan sebagai semacam 
respon diplomatis karena bagaimana bentuk akomodasinya 
tidaklah terlalu jelas. Namun saya sendiri menyadari, 
masukan yang baik harus dapat menunjukkan keberhasilan 
sebelum diadaptasi dan berpeluang mengubah, apalagi 
merombak, tatanan yang sudah ada. Pada kenyataannya, 
perombakan tidaklah mudah karena dalam organisasi 
seperti Labkurtannas yang telah dibangun bertahun-
tahun, pemilihan berbagai variabelnya diambil berdasarkan 
masukan banyak tenaga ahli berbagai perguruan tunggi yang 
meliputi berbagai disiplin ilmu. Yang jelas, berbagai usulan 
dimaksudkan untuk memantapkan kerja Labkurtannas, 
termasuk saat beraudiensi dengan pimpinan daerah. 

Kini Labkurtanas beralih nama menjadi Pusat Pengukuran 
Ketahanan Nasional (Puskurtannas) yang secara struktural 
dipimpin oleh Kepala Pusat (eselon II). Harapannya, peran 
dan kontribusi Puskurtannas makin maju dan berkembang 
sepeninggal Prof. Miyasto.

Bagian lain yang terpatri dalam ingatan adalah bagaimana 
dinamika dalam kerja-kerja serius Labkurtannas sering 
dicairkan oleh humor-humor almarhum Prof. Miyasto. 
Menjelang rapat dimulai misalnya, almarhum pernah 
menjelaskan identifikasi profesi ‘dosen’ yang diembannya 
selama puluhan tahun. A
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“Saya ini aslinya memang dosen”, begitu almarhum 
memulai dan diikuti penjelasan tentang latar belakangnya di 
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. 

“Sudah pada tahu ya Bapak-bapak tentang dosen?”, Prof. 
Miyasto melanjutkan.

“Dosen itu uangnya berdus-dus (dos – dalam dialek Jawa), 
tetapi isinya hanya uang sen-senan… Kalau Tenaga Pengkaji 
(Taji) mungkin tak perlu berdus-dus, tapi lumayanlah bukan 
sen-senan lagi. Siapa tahu, Taji yang Tajir ya Pak,” katanya 
diikuti dengan derai tawa semua yang mendengarnya. 

Dalam keseharian, Prof. Miyasto juga muslim yang taat. 
Tampilannya sederhana, bukan tipikal orang yang senang 
menonjolkan diri. Prof. Miyasto jarang berbusana formal; 
lengan panjang berdasi – tapi lebih sering mengenaikan 
pakaian dinas harian saat berkantor di Lemhannas. Pada 
beberapa kesempatan di Masjid Soedirman di komplek 
Lemhannas Jakarta, almarhum didaulat menjadi imam salat 
shubuh.  Almarhum menerima permintaan ini meskipun 
lafal bacaannya belum sepenuhnya fasih, menggarisbawahi 
komitmennya yang sangat kuat untuk mempraktikkan 
ketaatan beribadah sesuai agamanya. 

Kerja keras, kesungguhan, kerendahan hati dan ketaatan 
ibadah almarhum ini, semoga menjadi bekal berharga 
menghadap Sang Khalik. Selamat jalan, Prof Miyasto. A
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Sudah Selesai 
dengan Diri Sendiri
Kolonel Lek Gatot Sutomo
Kabid Kurtannas Puslab Lemhannas RI

Prof Miyasto adalah orang tua, guru, penyejuk sekaligus 
penghibur di Pusat Laboratorium Lemhannas RI, sepanjang 
12 tahun pengabdian beliau. Sebagai orang tua, sering 
sekali menasihati seluruh anggota Puslab untuk benar-
benar menjadi manusia yang bisa mencapai derajat 
kemanusiaan,  “yang sudah selesai dengan dirinya sendiri”. 
Sebagai guru beliau meneladani bahwa dalam setiap 
menyelesaikan persoalan selalu mengedepankan kesabaran, 
serta kejernihan hati dan pikiran. Sebagai penyejuk, beliau 
sering mengajak untuk mengedepankan kekeluargaan 
dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. 
Sebagai penghibur, beliau sering memberikan joke–joke 
cerdas yang tidak hanya membuat tertawa, tetapi juga 
menyadarkan tentang isi kebenaran yang disampaikannya. A
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Melepas Labkurtannas dengan 
‘Lega’
Praka AD Doni Saputra
Puslab Lemhannas RI

Saya sudah anggap almarhum seperti bapak sendiri. Tidak 
pernah beliau menyakiti saya. Malah, saya termotivasi kuliah 
pun karena beliau. Banyak hal yang saya dapat dari beliau. 
Beliau pernah menyampaikan, kalau beliau sudah lega 
dan sudah bisa melepas Labkurtannas, karena Dyah, Agus 
dan Mohtar sudah selesai S2-nya dan sudah mendapatkan 
jabatan yang sesuai. Memang, saya pun pernah 
menyampaikan ke beliau kalau saya ingin melanjutkan studi 
ke jenjang S2. Tapi beliau menyampaikan kembali ke saya 
sambil ketawa-tawa, “Kayaknya sudah enggak ada umur, 
ngeliat Mas Don sampai S2.” Tetapi saya sampaikan kembali, 
“Jangan begitu, Prof. Saya selalu doakan Prof sehat selalu 
dan panjang umur.” Ini yang membuat saya sedih. Tapi 
Allah lebih sayang kepada Prof. Saya selalu mendoakan 
semoga amal ibadah Prof. di terima di sisi Allah SWT dan 
saya yakin Insya Alah masuk surga, karena beliau orang baik, 
santun, jujur, dan rajin ibadah. Di sini, kami semua merasa 
kehilangan. A
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Kepala Bappeda 
Pertama dari 
Akademisi
Ir. Sriyanto, MS
Sekretaris Bappeda Provinsi Jawa 
Tengah

Prof. Miyasto adalah Kepala Bappeda Provinsi Jateng 
yang pertama dari kalangan akademisi. Kehadiran beliau 
sebagai Kepala Bappeda tidak terlepas dari pemikiran 
Kepala Bappeda pendahulunya, Drs. Bambang Sriwidyoko. 
Tujuannya adalah Bappeda sebagai institusi perencana 
mempunyai pemikiran profesionalitas yang dilandasi fakta 
kelitbangan, yaitu memadukan konsep akademis dengan 
fakta permasalahan dan potensi sumber daya pembangunan 
yang akan dikembangkan di lapangan.

Konsep-konsep Prof. Miyasto dalam penyusunan kebijakan 
perencana pembangunan di Jawa Tengah telah mengubah 
(sedikit demi sedikit) pola pikir staf-staf Bappeda saat 
itu. Bappeda harus mempunyai pemikiran perencanaan 

Konsep-konsep Prof. Miyasto dalam penyusunan 
kebijakan perencana pembangunan di Jawa Tengah 
telah mengubah (sedikit demi sedikit) pola pikir staf-
staf Bappeda saat itu. 
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yang jauh ke depan untuk mengantisipasi timbulnya 
permasalahan dan mempercepat realisasinya sumber daya 
potensial menjadi sumber daya  riil dalam membangun Jawa 
Tengah.

Masing-masing pemimpin mempunyai gaya dan metode 
kepemimpinan yang dilandasi oleh latar belakang keluarga, 
lingkungan komunitas, akademisi dan pengalaman. Gaya 
kepemimpinan Prof. Miyasto adalah sangat mendengarkan 
masukan dari bawah. Selanjutnya, beliau mendiskusikan 
masukan tersebut dengan kepala bidang, kepala seksi,  staf 
Bappeda, dan staf yang aktif, dengan analitis dan kritis. 
Beliau juga sosok yang mau belajar di lingkungan baru, dari 
lingkungan akademisi ke lingkungan birokrasi. 

Selamat Jalan Prof. Miyasto, semoga Ilmunya dan 
kepemimpinanmu, dikenang, dikembangkan dan 
dilaksanakan para penerus Bappeda kini dan seterusnya 
sesuai dengan teknologi dan tantangan pembangunan di 
Jawa Tengah dan Nasional. A
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Pemimpin Lembah 
Manah
Ir. Farida Evilia Nurhayati, M.Si
Staf Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Prof. Miyasto menjabat sebagai Kepala Bappeda  kurun 
waktu 2000-2006. Saat itu ada banyak dinamika dan 
euforia politik, terutama dalam mengelola hubungan 
antara legislatif dan eksekutif. Namun Prof. Miyasto mampu 
mengelolanya karena beliau adalah figur pemimpin yang 
“lembah manah”, tidak pernah meledak-ledak, walau dalam 
kondisi dan tekanan pekerjaan yang berat. Untuk tugas berat 
dengan batas waktu penyelesaian cepat, beliau mampu 
menuntaskannya dengan tenang. Beliau akan menerima 
masukan dan pendapat seluruh komponen yang ada, baru 
kemudian memutuskannya. Alhamdulillah, pada periode 
kepemimpinan beliau, suasana kerja terbina dengan aman, 
nyaman dan bersemangat.

Ada banyak hal yang sangat berkesan dari beliau bagi saya 
sebagai staf. Antara lain, beliau selalu mengedepankan 
hubungan sesama manusia, sangat menghargai setiap 
individu, tidak hanya pejabat atau atasan, tetapi juga 
bawahan. Beliau juga sangat perhatian. Beliau akan menegur 
bila tidak ada memberitahukan jika ada berita duka dari 
staf dan keluarganya. Contoh lain, saya pernah mendapat 
penugasan menggantikan beliau mengikuti kunjungan kerja 
Gubernur ke China. Kesempatan itu merupakan penghargaan 
yang beliau berikan kepada staf untuk mendapatkan 
pengalaman  ke luar negeri. 
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Beliau sebagai pemimpin, Insya Allah, amanah, tidak 
pernah meminta apa pun kepada bawahan, tidak pernah 
menggunakan anggaran dinas untuk keperluan pribadi, 
bahkan saya ingat betul, dana yang disediakan untuk 
keperluan pemimpin pun diberikan untuk membantu staf 
yang terlilit hutang. 

Keteladanan beliau sebagai pemimpin tercermin dalam 
tindakan dan perilaku. Misalnya, beliau memberi teladan 
dengan selalu mengikuti apel pagi. Apel pagi bermanfaat 
untuk membina kedisiplinan. Selain itu, apel pagi merupakan 
waktu yang sangat tepat untuk bertemu dan membahas hal 
penting dan mendesak untuk diselesaikan. Prof. Miyasto juga 
sosok yang sangat teguh pada prinsip, tidak mau melanggar 
peraturan. Pada setiap akan melaksanakan kegiatan, beliau 
akan selalu mengingatkan, agar jangan pernah melanggar 
peraturan. A
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So Called “Little 
Things”
Ir. Yuni Astuti, MA
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa 
Provinsi Jawa Tengah

Ketika pertama mendengar kabar Prof. Miyasto masuk rumah 
sakit karena terpapar Covid-19, rasa kekhawatiran telah 
mulai muncul, dan betapa sedihnya beberapa hari kemudian 
mendengar berita bahwa beliau telah wafat. Inna lillahi wa 
inna ilaihi roojiuun. Kami semua menjadi saksi betapa wabah 
pandemi Covid-19 ini begitu ganasnya, begitu bahayanya, 
terutama untuk para lansia di atas 50 tahun. 

Sebagai staf di Bappeda Pemrov Jawa Tengah di mana 
Prof. Miyasto adalah Kepala Bappeda saat itu, banyak hal 
yang dapat kami jadikan contoh bagaimana memimpin 
sebuah institusi dalam birokrasi. Memimpin adalah sebuah 
seni, dan ketika sikap kepemimpinan berpadu dengan 
nilai-nilai akademis, maka sosok  Prof. Miyasto adalah 
contoh yang sangat tepat dapat mengartikulasikannya dan 
mewujudkannya dengan balutan sikap yang low profile. 
Beliau pada saat tertentu bertindak sebagai guru, saat lain 
bisa sebagai kawan diskusi, sebagai pengarah kebijakan, 
dengan tidak kehilangan kendali sebagai pimpinan

Saya menjadi staf beliau sejak beliau ditugaskan di Bappeda 
sampai kembali lagi menjadi civitas academica di Universitas 
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Diponegoro, 
tempat beliau 
mengabdi 
dan bertugas 
sebelumnya.  
Dalam kurun 
waktu yang cukup 
panjang tersebut 
tentu banyak 
peristiwa so-called  
“little things”.   

Saya ingat suatu saat saya mendampingi beliau rapat di 
Jakarta.  Ketika pulang dari rapat, saat menunggu pesawat 
di ruang tunggu, kami sibuk memperbincangkan beberapa 
substansi dalam rapat tersebut, sampai kami berdua 
tersadar, ruang tunggu sudah sepi. Tiba-tiba terdengar suara 
pengumuman panggilan untuk segera menuju pesawat, 
maka tergopoh gopohlah kami berdua, dan akhirnya diantar 
petugas bandara dengan mobil kecil. Kejadian kecil tersebut 
mencerminkan keakraban berdiskusi seorang staf dengan 
pimpinan tertingginya di Bappeda. Tidak pernah terlupakan 
momen itu.

Prof. Miyasto tidak pernah canggung untuk bepergian 
dinas hanya berdua dengan karyawati (contohnya dengan 
saya). Hal tersebut menurut penilaian saya karena beliau 
sangat percaya diri sebagai cerminan dari hati yang bersih, 
memegang teguh nilai-nilai profesionalitas, dan tidak ada 
keraguan akan penilaian yang tidak seimbang akibat bias 
gender. 

“Mbak, coba lihat isi dompetnya?” 
Dengan malu-malu saya buka 
dompet yang memang sudah kami 
siapkan untuk kebutuhan di luar 
kota.  Prof. Miyasto tertawa dan 
kemudian menyodorkan “kartu” 
ke kasir sambil bilang ke saya: 
“Sepertinya kartu ini lebih banyak 
isinya dari dompet itu.”
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Beliau juga memiliki sense of humor yang baik. Suatu ketika, 
kami berombongan ke luar kota. Setelah makan di sebuah 
restoran di kota tujuan, saya sebagai staf perempuan maju 
hendak ke kasir, Prof. Miyasto buru-buru mendekat lalu 
bertanya: “Mbak, coba lihat isi dompetnya?” Dengan malu-
malu saya buka dompet yang memang sudah kami siapkan 
untuk kebutuhan di luar kota.  Prof. Miyasto tertawa dan 
kemudian menyodorkan “kartu” ke kasir sambil bilang ke 
saya: “Sepertinya kartu ini lebih banyak isinya dari dompet 
itu.” Begitulah, hal-hal kecil sebagai ungkapan keakraban 
antara seorang pimpinan dan para staf, sebuah kenangan 
yang sangat indah untuk dikenang dan sulit dilupakan.

Ada sebuah pelajaran yang saya dapat dari beliau tentang 
profesionalitas bekerja dan menjadi staf yang baik dalam 
memberikan masukan kepada pimpinan. Suatu ketika, 
beliau mempunyai gagasan untuk memasang lift pada 
salah satu bangunan di kompleks Wisma Perdamaian.  
Gambar rancangan sudah siap.  Selanjutnya Prof. Miyasto 
mendiskusikan dengan para staf di Bappeda perihal 
tersebut.  Seperti biasa, environment diskusi yang terjadi 
saat itu adalah diskusi yang bebas menyampaikan pendapat 
sejauh didukung oleh argumen yang baik.  Kesimpulan 
diskusi menyarankan bahwa lift “tidak layak” untuk 
dipasang. Persoalan selanjutnya adalah bagaimana 
mengkomunikasikan hal yang tidak sejalan dengan keinginan 
Gubernur?  Rupanya beliau dapat meyakinkan Pak Gubernur 
untuk mengurungkan rencana yang diinginkan.  Beliau 
kemudian memberi pengarahan kepada staf bahwa sejauh 
apa yang kita sampaikan kepada pimpinan berbasiskan pada 
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argumen yang kuat, maka tinggal strategi penyampaiannya 
agar pimpinan yakin, tanpa menimbulkan perasaan 
“irritated” dari seorang pemimpin.   Cerita tersebut 
merupakan sedikit contoh dari  banyak hal kecil (little 
things) yang saya ingat dari Prof. Miyasto, yang saya jadikan 
rujukan sikap. Selamat jalan Profesor, semoga engkau 
diberikan tempat yang tinggi di sisi Tuhan. A

Beliau Ingat Meski 
Saya Lupa
Djati Setyarini, SE, M.Si
Staf Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Ketika mendapat kabar melalui WA Group kalau beliau 
menjalani isolasi bersama Ibu Miyasto & putrinya, saya kaget, 
sedih dan prihatin. Kok ada zaman yang seperti ini. Penyakit 
menyerang satu keluarga. Pasti yang sedang sakit pun 
sangat sedih. Melalui media WA Group juga saya kirim doa 
kesembuhan untuk beliau

Saya doakan ketika selesai shalat. Bersama saudara, teman 
yang lain yang saat itu juga sedang mengalami sakit. Begitu 
mendapat kabar beliau masuk ICU, doa saya pun tidak putus, 
dengan harapan kekuatan doa akan bisa menyembuhkan. 
Tapi ternyata Allah berkehendak lain.

Saya adalah mahasiswa dan kemudian menjadi staf beliau di 
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Bappeda Prov. Jateng. Salah satu yang paling berkesan dari 
beliau adalah ternyata beliau masih ingat ketika saya dengan 
teman-teman pernah konsultasi skripsi ke Yogya, karena 
beliau saat itu sedang menempuh Pendidikan S3 di sana. 
Itu terjadi tahun 1984/1985, sedangkan saya menjadi staf 
beliau di tahun 2000 - 2005. Padahal saya sendiri sudah lupa 
dan menjadi ingat ketika beliau menyampaikan  hal tersebut.

Sebagai orang yang pernah menjadi mahasiswa dan staf, 
kesan saya, beliau orang yang sabar, halus dalam bertutur, 
telaten dan humoris. Selain itu, hal yang tidak saya duga, 
beliau ternyata gemar olah raga. Dalam rapat beliau 
mengingatkan staf untuk tidak malas berolah raga. Dan 
yang membuat saya heran, ternyata beliau mahir senam 
poco-poco. Padahal penampilan beliau kalem sehingga tidak 
menyangka kalau bisa senam poco-poco.

Kemudian, ketika mendapat kabar beliau meninggal dunia, 
saya menjadi tersentak, apakah sudah sedemikian ganasnya 
virus Covid-19 menyerang beliau yang gemar olah raga 
ini? Pada akhirnya, semua kembali kepada kehendak Allah, 
ternyata maut itu tidak memilih siapa dia, apa hobinya. 
Selamat jalan Prof. Miyasto, teriring doa semoga mendapat 
tempat yang mulia di sisi Sang Khalik. A
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Karismatik dan 
Humanis
Nurwi Mayasri Fitriastuti, 
S.Sos, M.Si
Staf Bappeda Provinsi Jateng

Kesan saya selama 6 tahun kepemimpinan beliau 
di Bappeda: merupakan pimpinan yang karismatik 
dan humanis. Beliau tegas namun dihormati semua 
kalangan, mampu menjaga ritme pekerjaan berat 
menjadi ringan, serta menjaga hubungan baik 
setiap individu Bappeda. Semoga spirit beliau dalam 
menggelorakan “profesional brotherhood” akan 
senantiasa hidup di hati dan pikiran kami. Sugeng 
tindak Prof. Miyasto, teriring doa, semoga Bapak husnul 
khotimah. A
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Prof. Miyasto: 
Pengemban Amanah 
Bertangan Dingin
Prof. Dr. Ir. Slamet Budi Prayitno 
M.Sc.
Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 
(FPIK) Undip

Mendengar kepergian Prof. Miyasto pada hari Rabu Tanggal 
4 Maret 2021 seperti petir disiang hari bolong. Saya sangat 
tidak mengira, seorang olah ragawan bela diri yang rutin 
berolah raga, dipanggil oleh Allah yang Maha Kuasa begitu 
cepat. Semua memang sudah takdir, dan hanya Allah yang 
maha tahu, kapan bakti kita di dunia fana ini dianggap 
cukup.

Ingatan kemudian menerawang jauh, 30 tahun yang lalu. 
Saya mengetahui nama Miyasto sebagai dosen muda yang 
kebetulan satu kost dengan sahabat saya Jani Yudantoro. 
Dosen muda ini memiliki wibawa yang cukup besar, setiap 
kali saya bermain ke kos-kosan Jani Yudantoro, selalu ada 
senyum dan sapa. Namun, tidak pernah ada ngobrol-ngobrol 
yang tidak ada isinya. Beliau diam jika tidak ada suatu yang 
perlu diceritakan atau ditanyakan.

Kerjasama dan hubungan baik dengan Prof. Miyasto semakin 
dekat, pada saat beliau menjadi Pembantu Rektor Bidang 
Akademik dan saya diamanahi sebagai Pembantu Rektor 
Bidang Kemahasiswaan. 
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Prof. Miyasto mengemban amanah sebagai Pembantu 
Rektor dilakukan dengan tangan dingin, selalu 
menyelesaikan persoalan melalui diskusi dan musyawarah, 
dengan sangat stabil. Krisis ekonomi tahun 1998 telah 
membuat lebih dari 30% mahasiswa mengajukan 
penundaan pembayaran SPP. Prof. Miyasto dengan tenang 
mendata dan mencari jalan keluar bagi mahasiswa yang 
terdampak krisis ekonomi 1998. Beliau tidak banyak bicara, 
tapi banyak memberikan gagasan dan usulan untuk mencari 
jalan keluar bagi mahasiswa yang kesulitan ekonomi. Di 
sini saya bekerjasama dengan sangat baik dengan Prof. 
Miyasto, beliau mendengar dengan baik usulan diadakan 
malam dana dan program satu mahasiswa satu orang tua.  
Alhamdulillah berkat kordinasi dan kerjasama yang baik, 
mahasiswa yang kesulitas ekonomi dapat diselamatkan 
dan dapat menyelesaikan studi dengan baik. Mungkin ini 
langkah kecil bagi persoalan besar terkait krisis ekonomi 
1998. Namun, dari perspektif mahasiswa yang ditolong, 
Perguruan Tinggi dan Prof. Miyasto sebagai pejabat yang 
mengemban amanah, merupakan sebuah kebanggan dan 
kenangan yang tidak dapat terlupakan. 

Karir beliau tidak terhenti di Pembantu Rektor bidang 
Akademik, saja. Beliau kemudian dipercaya oleh Gubernur 
(Bapak Mardiyanto) sebagai Kepala Bappeda Provinsi Jawa 
Tengah selama 5 tahun. Secara kebetulan, saya mendapat 
kesempatan juga menjadi Kepala Bappeda Provinsi Jawa 
Tengah beberapa tahun setelah beliau (2018). Begitu saya 
masuk di Bappeda, gaya kepemimpinan, kinerja dan prestasi 
beliau masih dikenang oleh seluruh staf Bappeda Provinsi 
Jawa Tengah. Mantan staf beliau selalu mengatakan saat 
dipimpin Prof. Miyasto, suasana kerja sangat nyaman, 
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kondusif dan prestatif. Beliau adalah seorang pemimpin 
yang sangat efektif dalam berkomunikasi dan menjalin 
kerjasama dan menjaga silaturahmi, tidak pernah ngrasani 
kejelekan dan kekurangan orang lain, tidak suka ngobrol 
tanpa isi. A

Negosiator Ulung
Agung Koenmarjono, SH, MM
Staf Bappeda Provinsi Jawa Tengah

Prof. Miyasto, selama menjadi Kepala Bappeda Prov. 
Jateng, merupakan sosok yang tenang, selalu optimis dan 
memiliki loyalitas tinggi kepada pimpinan dalam memimpin 
tugas-tugas institusi Bappeda. Saya ingat sewaktu beliau 
memimpin rapat TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) 
sekitar tahun 2004. Beliau ditugaskan Bapak Gubernur waktu 
itu (Bapak Mardiyanto) untuk pembangunan perpanjangan 
landas pacu Bandara A. Yani. Kondisi saat itu begitu rumit 
sehingga saya pesimis bisa untuk dapat diselesaikan dalam 
waktu 2 tahun karena harus ada pembebasan lahan puluhan 
masyarakat penggarap tambak yang sudah menguasai lahan 
tersebut puluhan tahun dan turun temurun. Tugas Gubernur 
tersebut beliau koordinir bersama unsur TNI, Dinas/Instansi 
terkait, Pemkot Semarang dan stakeholders lainnya.  
Alhamdulillah, tugas itu dapat diselesaikan beliau dengan 
sukses tanpa ada gejolak.
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Beliau juga sosok yang sangat perhatian dan peduli 
terhadap staf. Tidak heran jika beliau dalam berbagai rapat 
internal dan apel pagi dengan seluruh jajaran Bappeda 
selalu menyampaikan kalimat “Jaga Kesehatan”. Saya 
juga ingat waktu saya sakit, beliau di tengah kesibukannya, 
menyempatkan diri bersama ibu Miyasto menjenguk saya 
dan memberikan nasehat-nasehat, yang subhanallah, 
menyejukkan hati dan membuat saya semangat untuk 
sembuh.

Beliau dalam keseharian juga merupakan sosok yang 
rendah hati dan ramah serta tidak menunjukkan perbedaan 
pimpinan dan staf dalam berinteraksi. Setiap ketemu, di 
mana pun, beliau selalu menyapa dengan ramah. Itu pun 
tetap ditunjukkan meski beliau sudah tidak memimpin 
Bappeda. Saya sering satu pesawat dengan beliau saat 
beliau sudah tugas di Lemhannas, beliau selalu menyapa 
dan menanyakan kabar keluarga.

Selamat jalan Bapak. Saya adalah saksi bahwa beliau orang 
baik, bahkan sangat baik. A
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Prof. Miyasto tersenyum 
bangga di depan Helikopter 
Super Puma HX-3315 buatan 
anak negeri, yang dipamerkan di 
Hanggar PT DI, Bandung. 



“There is no doubt 
that it is around the 
family and the home 
that all the greatest 
virtues… are created, 
strengthened and 
maintained.” 

- Winston Churchill

Kepergian Prof. Miyasto 
meninggalkan kenangan yang 
dalam di hati keluarga dan banyak 
kalangan. Sebagaimana beliau 
biasa menanamkan karakter yang 
baik kepada mereka, karakter 
dan hasil didikan itulah yang 
melekat dan mengendap dalam 
bayangan dan mengejawantah 
dalam kehidupan praksis mereka.  
Penyabar, penyayang, penolong, 
pendorong semangat, dan 
penghibur lewat humor. Semua 
karakter yang membangkitkan 
rasa hormat yang tulus.



|  Bagian KeL ima |

Ungkapan 
Keluarga
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Prof. Pakde
Mayangsari Edastami
Keponakan

“Satu lagi keturunan ibuku menjadi doktor,” ucap Prof. 
Miyasto  di hari saya lulus kuliah program doktoral. Tatap 
matanya mengembun, dan pelan-pelan embun itu menjadi 
tetesan air mata: bahagia. Hari itu adalah hari saya 
dikukuhkan sebagai lulusan S3 Universitas Trisaksi. Prof. 
Miyasto turut hadir dalam wisuda tersebut. 

Nama saya Mayangsari Edastami. Bagi saya, Prof. Miyasto 
memiliki banyak peran dalam kehidupan saya, baik dalam 
kehidupan pribadi maupun akademis. Beliau adalah dosen 
ekonometrika di program S3 yang saya tempuh di Universitas 
Trisakti. Beliau juga pembimbing utama disertasi saya. Dan 
yang terpenting, beliau adalah kakak kandung dari mama 
saya. Oleh karenanya, saya biasa menyapa beliau dengan 
sebutan “Prof. Pakde”. Beliau sering protes kalau saya 
panggil beliau dengan sebutan itu di kampus. Karena saya 
sangat suka menggodanya maka saya terus memanggilnya 
dengan sebutan itu.

Saya mengenal Pakde semenjak saya kecil. Beliau adalah 
orang tua dan kakak tertua yang sangat bijaksana bagi 
keluarganya. Sejak kecil saya tahu bahwa Pakde saya 
ini adalah orang yang sangat cerdas. Jika bertemu 
keponakannya ini, beliau tidak mengajak saya bermain 
boneka, melainkan bermain catur! Dan tiap bertanding 
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saya selalu menang 
melawan beliau. Karena 
beliau selalu berpura-
pura kalah untuk 
menyemangati saya. 
Itu salah satu cara 
Pakde mengajari saya 
meskipun kami tidak 
setiap hari bertemu.

Melipat selimut 
sendiri

Pakde adalah orang yang sangat bertanggung jawab. 
Terlepas dari jabatan publik, akademik dan posisinya sebagai 
orang tua, beliau tidak pernah terpikir untuk merepotkan 
orang lain bahkan keluarganya sendiri. Pakde sering 
menginap di rumah mama. Dan setiap kali menginap, selalu 
tidur di kamar saya. 

“Maaf ya Mayang, gara-gara pakde nginep, Mayang jadi 
kegusur,” kata-kata itu selalu keluar dari lisan beliau. 
Padahal, saya sangat senang sekali dengan kedatangan 
Pakde di rumah kami. Hal yang membuat saya bangga. Saat 
pagi, ketika Pakde sudah pamit pulang, saya masuk ke kamar. 
Waaah! Kamar saya sudah tertata sangat rapi. Selimut sudah 
terlipat. Kasur sudah dikeluti, bahkan gayung di kamar 
mandi pun sudah rapi diletakkan di atas ember yang sudah 
tertutup. 

Jika saya ke semarang, saya pasti menginap di rumah Pakde. 
Pemandangan yang saya lihat di setiap hari adalah beliau 
membantu menyapu pekarangan rumah. Sambil berolahraga 

Pemandangan yang saya 
lihat di setiap hari adalah 
beliau membantu menyapu 
pekarangan rumah. Sambil 
berolahraga pagi katanya. 
Bahkan beberapa kali saya 
melihat beliau mencuci 
pakaiannya sendiri. Padahal 
saya tahu bahwa di rumah 
ada asisten rumah tangga.
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pagi katanya. Bahkan 
beberapa kali saya 
melihat beliau 
mencuci pakaiannya 
sendiri. Padahal 
saya tahu bahwa di 
rumah ada asisten 
rumah tangga. Buat 
saya pribadi, Pakde 
adalah sosok contoh 
yang luar biasa. Tidak 

pernah sekali pun saya melihat beliau memarahi orang 
dengan kalimat yang menyakitkan atau pun merendahkan 
orang lain. Bahkan yang saya lihat justru sebaliknya, beliau 
selalu meninggikan derajat orang-orang di sekitarnya. Mulai 
dari asisten rumah tangga, supir sampai kolega kerjanya. 
Tidak ada sikap berbeda yang beliau tunjukkan.

Dosen pembimbing

Di kampus, beliau adalah dosen favorit di program kuliah 
saya. Banyak sekali mahasiswa yang memperebutkan 
beliau sebagai promotor bimbingan disertasi. Dan pastinya, 
saya tidak perlu berebut karena beliau begitu menyayangi 
saya. Setiap kali saya mau datang ke kantor beliau untuk 
bimbingan, beliau selalu bertanya: “Kamu ke sini, siapa yang 
nemenin?”Kalau saya bilang naik taksi, pasti beliau bilang:  
“Ya sudah kamu email aja, nanti telpon Pakde, tidak perlu ke 
kantor.”

Pakde adalah sosok bapak yang begitu memikirkan anak-
anaknya. Pernah suatu hari saya terjebak macet saat mau 

Bahkan Ketika menjadi 
penguji sidang, beliau 
selalu mengkritik disertasi 
mahasiswa dengan kalimat 
terbaik, tidak menyakiti, 
tidak menggurui, bahkan 
lebih kepada menasihati dan 
memberi masukan dengan 
motivasi yang besar.
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ke kampus untuk kuliah dan beliau yang mengajar hari itu. 
Saya terlambat 30 menit saat itu. Sebelum saya masuk 
kelas, mama telpon.  “Mayang di mana? tanyanya.  “Pakde 
nelponin mama berkali-kali kok Mayang belum sampai 
kampus.” Di situ saya sadar, Prof. Pakde saya ini adalah sosok 
bapak yang sangat mencintai anak-anaknya.

Pakde juga orang yang tidak hanya menyampaikan kebaikan, 
tapi juga mencontohkan kebaikan tersebut dengan perilaku 
dan gerak geriknya. Pandangannya yang menunduk, 
suaranya yang lembut, ketegasannya yang tidak menyakiti 
dan ibadahnya yang luar biasa. Dia selalu bangun untuk 
shalat malam dan berpuasa sunah. Ketika di kelas pun beliau 
selalu meminta izin untuk menghentikan kelas sebentar 
untuk mengajak teman-teman shalat berjamaah bersama di 
mushala. 

Ketika waktunya istirahat makan, Pakde selalu memilih 
makan di dalam kelas sambil mengobrol dengan para 
mahasiswanya. Bahkan Ketika menjadi penguji sidang, 
beliau selalu mengkritik disertasi mahasiswa dengan 
kalimat terbaik, tidak menyakiti, tidak menggurui, bahkan 
lebih kepada menasihati dan memberi masukan dengan 
motivasi yang besar. Sehingga teman-teman tidak pernah 
jatuh mentalnya walaupun banyak revisi yang diberikan. 
Karena beliau selalu menutup kalimat revisinya dengan 
menyampaikan bahwa:  “Kita sama-sama belajar”.

Pakde adalah orang yang sangat rendah hati. Dengan 
gelar dan jabatan yang disandangnya, Pakde tidak pernah 
membanggakan dirinya. Baik  saat bersama keluarga 
maupun di lingkungan sosial lainnya. Pakde orangnya murah 



184 |

senyum dan gampang terharu. Ketika saya lulus kuliah S3 
dengan bimbingan beliau, beliau sangat bangga sampai 
meneteskan air mata. Beliau mengatakan kepada saya 
“Satu lagi keturunan ibuku menjadi doktor”. Beliau telah 
membimbing 5 orang di keluarga kami sampai semuanya 
lulus menjadi doktor. Dan dari kalimatnya itu pun saya tahu, 
betapa besar cinta beliau kepada ibunya, mbah putri saya. 
Begitu besar jasa beliau sebagai orang tua dan guru di 
tengah keluarga kami. 

Pakde adalah seorang professor yang tidak pernah 
berhenti belajar. Kenapa saya tahu? Karena sampai di 
detik-detik akhir masa hidup beliau, masih selalu minta 
update ID password jurnal emerald dan proquest kepada 
saya.  Iya benar. Salah satu hobinya memang membaca. 
Beliau tidak pernah puas atau pun berhenti dengan ilmu 
yang beliau miliki. Betapa pun besarnya nama beliau di 
tengah lingkungan akademisi bahkan betapa banyaknya 
pengalaman beliau berkecimpung di bidang pemerintahan, 
tidak sedikitpun membuat Pakde merasa pintar dan 
segalanya. 

Di akhir-akhir sebelum Pakde wafat, saya mendengar 
suaranya ketika menelepon mama saya dan mengatakan 
bahwa beliau merasa mual, sehari sebelum beliau 
dipindahkan ke ICU. Perasaan takut kehilangan beliau di hati 
kami saat itu muncul, entah kenapa beliau meminta maaf 
kepada mama saya melalui video call tersebut.

Dan… ketakutan itu akhirnya betul-betul terjadi. Kami sedih 
kehilangan beliau, tapi kami yakin beliau saat ini sudah 
bahagia dan sedang menikmati buah dari seluruh amal 
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kebaikannya di dunia. Kami sangat yakin kepergian beliau 
bukanlah kesedihan tapi kebahagiaan. Karena pada akhirnya 
bisa memenuhi panggilan Allah Swt. Segala pemberi 
amanah dan tanggung jawab. 

Saya yakin, Prof. Pakde pergi dengan khusnul khatimah. 
Membawa seluruh amal baiknya yang telah beliau pupuk 
selama masa hidupnya di dunia.A

Prof. Miyasto, Mama saya (adik perempuan Pakde), Om saya (adik 
bungsu Pakde), dan kakak kandung saya, ketika saya sidang terbuka 
promosi doktor tahun 2019.



186 |

Selamat Jalan 
Pakde Miyasto: 
Kesaksian dan 
Ucapan  
Terima Kasih 
Bambang B. Satsmoko & 

Keluarga

Inna lillahi wa inna ilaihi roji’un…. 

Inna lillahi wa inna ilaihi roji’un…. 

Inna lillahi wa inna ilaihi roji’un….

Kalimat istirja’ itulah terucap dari  kami sekeluarga setelah 
Pakde Mi —demikian kami biasa memanggil Almarhum—
sapaan itu kami nisbatkan ke panggilan putra-putri kami  
ke beliau,  dipanggil Allah SWT pada hari Rabu tanggal 24 
Maret 2021 sekitar pukul 14.40 WIB.

Kurang lebih sekitar tiga pekan sebelum kepergiannya, 
Pakde Mi merasakan keluhan untuk pertama kalinya.  
Sampai kemudian Pakde Mi beserta Bude Endang (istri 
Prof. Miyasto—Ed) dan Mbak Asti (putri Prof. Miyasto—
Ed) langsung dirawat di ruang isolasi RSND (Rumah Sakit 
Nasional Diponegoro). Seminggu pertama perawatan kondisi 
Pakde Mi baik. Pakde Mi masih bisa bertelepon dengan 
kami, bahkan masih sholat berjamaah di dalam kamar 



| 187

perawatannya. Namun siapa yang mengira bahwa itu adalah 
hari-hari terakhir sholat berjamaah bersama keluarga. 
Dan terakhir sebelum masuk ICU ketika kami tanyakan via 
WA: “Bagaimana kondisinya Mas” beliau masih menjawab, 
“Baik.”

Pakde Mi sangat taat beribadah, jika kami sekeluarga 
berkunjung ke kediaman beliau di Taman Belimbing, setiap 
terdengar panggilan adzan maka bergegaslah Almarhum 
ke Masjid Al-Mukhlisin di mana Pakde Mi menjadi Ketua 
Takmir masjid untuk sholat berjama’ah. Masih segar dalam 
ingatan kami, setiap bertemu dengan teman atau kolega, 
begitu mereka tahu kalau mas Mi adalah saudara ipar 
saya, “tidak pernah tidak” yang pertama dan selalu saya 
dengar adalah kesan yang mendalam tentang kesabaran, 
kesantunan, kesederhanaan dan keilmuannya serta dedikasi 
yang sepenuhnya tercurah atas semua tugas dan tanggung 
jawabnya. Mas Mi adalah sosok yang tak pernah mau 
menyangkutkan jabatan dengan hal-hal lainnya. Mas Mi 
juga menjadi partner diskusi yang setia saya dalam dalam 
berbagai permasalahan. (Bambang B Satsmoko)

M

Dalam beberapa hal mas Mi adalah salah satu sosok yang 
selalu saya mintai saran dan pertimbangan. Saat saya akan 
menyampaikan pidato pengukuhan  sebagai Guru Besar di 
Undip, Mas Mi juga banyak memberikan sentuhannya. (Eko 
Nurcahya Dewi)

M
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Bagi saya yang masih berjiwa muda dan berpola fikir 
pragmatis seringkali saya merasa segan karena setiap 
permasalahan yang saya ungkapkan selalu dibahas secara 
mendalam dari segala aspek yang ada. Namun tak jarang 
Pakde Mi juga melontarkan pembicaraan ringan yang 
segar. Sebagai generasi penerus di profesi yang sama saya 
berharap satu saat juga bisa meraih tingkat keilmuan dan 
keberhasilan seperti Pakde Mi. (Satsya Yoga Baswara)

M

Saya mengenal Pakde Mi sebagai sosok yang pendiam 
dan bikin segan. Namun hal itu tak menyurutkan niat saya 
untuk sesekali bercanda dengan Pakde. Terkadang Pakde 
mengajak berdiskusi mengenai kesehatan. Namun yang 
paling saya sukai saat berkunjung kerumahnya, Pakde  selalu 
mengeluarkan simpanan makanan kesukaannya untuk 
ditawarkan hanya kepada saya. (Widhy Anindya Wardhani)

M

Kami pilihkan lokasi  tempat peristirahatannya terakhir 
yang terbaik di pemakaman keluarga Undip kagem Pakde 
Mi. Karena hanya Kamilah kerabat dekatnya yang ada di 
Semarang. Sementara Bude Endang dan Mbak Asti masih 
dirawat di Ruang Isolasi RSND dan Mas Adi tak bergeming 
mendampingi semua persiapan/perawatan jenazah 
Pakde Mi di RSND hingga pemberangkatannya ke tempat 
peristirahatan terakhir.

Sugeng kondur dateng ngarsanipun Allah SWT Pakde 
Mi………… 
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“ Kita adalah milik Allah SWT dan semuanya akan kembali 
kepada Allah SWT “

Semoga Allah SWT mengampuni semua dosanya, menerima 
semua amal ibadahnya serta Bude Endang, Mbak Asti dan 
Mas Adi diberikan kesabaran, keikhlasan dan penuh tawakal 
menerima takdir-Nya yang terbaik bagi semua.

“Rasa terima kasih yang mendalam kami haturkan kepada 
Bapak Prof. Dr. Yos Yohan Utama, SH, MHum (Rektor 
Undip) dan Dik Asih Budiastuti yang langsung menelepon 
saya dan menyampaikan akan memberikan semua yang 
terbaik buat pemakaman Pakde Mi dan memerintahkan 
Mas Hendro (Sekretaris Rektor) untuk standby membantu 
di lokasi pemakaman sejak awal persiapan hingga selesai. 
Beliau telah memberikan banyak kemudahan dengan segala 
fasilitasnya. Bapak Prof. Dr. Suharnomo, SE., MSi (Dekan 
Fakultas Ekonomika & Bisnis Undip) beserta jajarannya yang 
sangat membantu dan begitu guyub mendampingi hingga 
berakhirnya seluruh acara  pemakaman. Serta khususson 
kagem Bapak Dr. Harjum Muharam, SE., ME (Kadep 
Manajemen Undip), Mas Syaiful Hadi (USM) dan Bapak-bapak 
petugas pemakaman serta semua pihak yang telah berkenan 
menghadiri sejak persiapan hingga berakhirnya acara 
pemakaman Pakde Mi“. A

Semarang, 16 April 2021  
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Sisi Lain Pakde 
Miyasto
Primasatria
Keponakan

Saya mengenal Prof. Miyasto melalui dua sisi peran dalam 
kehidupan beliau. Pertama, saya adalah keponakan beliau. 
Prof. Miyasto merupakan pakde saya, tepatnya beliau adalah 
kakak kandung dari mama saya. Namun demikian, saya 
tidak hanya mengenal beliau sebagai keluarga. Akan tetapi  
beliau juga merupakan dosen saya selama saya menempuh 
pendidikan doktoral. Bahkan beliau merupakan Promotor 
utama saya dalam menyelesaikan disertasi.

Sebagai seorang keponakan dan mahasiswa, saya melihat  
beliau sebagai sosok yang saleh, baik, penyabar, dan 
berwatak halus dan sopan. Namun demikian bukan berarti 
beliau tidak tegas. Karakter tegas beliau sering saya hadapi, 
biasanya ketika posisi saya sedang menjadi mahasiswa  
beliau. Dalam situasi tertentu beliau juga bisa marah, 
terutama jika keluarga beliau terancam atau mendapat 
masalah dari orang lain. 

Sejak saya kecil, saya selalu melihat  beliau sebagai  suatu 
sosok yang sangat mengesankan dan mengagumkan. Saya 
masih ingat ketika beliau diangkat menjadi seorang profesor, 
pada saat itu saya masih SD. Saya merasa pada saat itu Prof 
Miyasto adalah orang yang sangat keren. 
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Selain itu, beliau sangat mengesankan saya sejak kecil. 
Setiap saya berkunjung ke rumah beliau, terutama saat 
saya menginap di rumah beliau, saya sering melihat beliau 
berlatih seni bela diri. Sebetulnya, saya kurang tahu beliau 
berlatih seni bela diri apa. Tetapi kalau saya melihat beliau 
berlatih, itu sangat mengesankan. Pernah suatu saat, ketika 
saya sedang menginap di rumah  beliau, pagi-pagi saya 
mendengar suara-suara hentakan yang sangat keras. Setelah 
saya mencari-cari, saya melihat beliau sedang berlatih bela 
diri. Suara hentakan itu  sangat keras sekali. Saya  sampai 
terheran sendiri.

Beliau memang orang yang sangat menjaga kesehatannya. 
Bahkan ketika beliau bertugas di Jakarta, saya juga sering 
mendapati beliau sering lari pagi di sekitar Monas. Biasanya, 
saya  mengalami ini ketika saya harus bertemu beliau pagi-
pagi untuk urusan disertasi saya.

Pada saat saya menjadi mahasiswanya, di sanalah 
sebetulnya saya betul-betul merasakan kecerdasan dan 
kepintaran beliau. Prof. Miyasto punya gaya mengajar yang 
sangat menyenangkan dan sangat mudah diterima dan 
dipahami meskipun materi yang beliau ajarkan sulit bagi 
saya. Saya kan orang pemasaran, beliau mengajarkan saya 
ekonomitrika. Namun meskipun materi itu betul-betul sulit 
bagi saya, tetapi saya dapat dengan mudah mengambil 
esensi subjek tersebut berkat cara beliau mengajar.

Dalam hal sehari-hari. Prof. Miyasto merupakan orang yang 
cukup serius, meskipun terkadang beliau sering mencoba-
coba humor, akan tetapi biasanya jadi gagal. Kami biasanya 
jadi hanya tersenyum-senyum saja apabila menghadapi 
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humor dan gurauan beliau. Oh ya, beliau juga  sepertinya 
merasa kalau gurauannya sering gagal. Beliau cuma senyum-
senyum sendiri. Mungkin juga menertawakan gurauannya 
sendiri.

Di sisi lain. Kalau membicarakan tentang aktivitas beliau 
dalam hal kesalehan, beliau merupakan orang yang sangat 
mengutamakan ketepatan waktu dalam sholat beliau.  
Beliau juga orang yang sangat rajin sholat malam. Apabila 
saya sedang menginap di rumah  beliau, setiap saya bangun, 
sekitar jam 3 pagi, saya sering melihat beliau pergi ke kamar 
mandi untuk mengambil wudhu. Selama beliau tinggal di 
Jakarta, saya juga sering menemui beliau sedang berpuasa 
Senin kamis.

Secara keseluruhan, beliau merupakan orang yang sangat 
cerdas, sangat baik wataknya, dan yang paling penting 
beliau juga orang yang sangat sholeh. Wafatnya beliau 
merupakan suatu kehilangan besar bagi saya. Beliau adalah 
orang yang dituakan dalam keluarga kami, karena beliau 
adalah  kakak tertua dari keluarga  mama saya. Beliau juga 
merupakan tempat bertanya-tanya bagi keluarga kami.

Saya masih ingat dengan pesan terakhir beliau kepada kami 
semua. Waktu itu adalah acara pernikahan sepupu saya 
sebelum Pandemi Covid. Pada saat itu hampir semua sepupu 
saya hadir dalam acara tersebut. Pada saat acara berakhir 
dan kami berada di kamar hotel, beliau mengumpulkan kami 
semua dan beliau berpesan kepada kami: bahwa kami harus 
bisa terus menjaga hubungan keluarga meskipun sekarang 
rata-rata kami sudah  punya keluarga dan kesibukan masing-
masing. Harus bisa saling menolong. Kalau ada masalah 
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jangan disimpan sendiri. Kalau memang bisa dipecahkan 
bersama keluarga, jangan takut untuk minta tolong. Beliau 
juga berpesan untuk tetap keep kontak terutama karena 
sekarang sudah  makin mudah dalam melakukannya bisa 
pakai WA grup keluarga.

Itu adalah pesan  terakhir dari  beliau kepada kami semua 
para putra-putri dan keponakan-keponakannya. Semoga 
beliau husnul khotimah, Semoga Allah SWT selalu menjaga 
dan melindungi beliau di alam kuburnya. Semoga kami 
semua tetap bisa kuat dan terus menjalankan kehidupan 
kami dengan baik.

Beliau akan  selalu kami ingat sebagai orang tua kami, 
sebagai guru kami, dan sebagai sosok yang harus dicontoh 
dan menjadi target pencapaian kami. A
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Enam Teladan 
Prof. Miyasto
Askuri, SH, M.Si
Staf Bappeda Provinsi Jateng

Ada banyak sikap Prof. Miyasto yang patut diteladani. Prof. 
Miyasto merupakan anak tertua dari 4 bersaudara. Beliau 
adalah panutan bagi adik-adiknya. Semua adik-adiknya 
berhasil dalam menggeluti dunia kerja, baik di legislatif 
maupun eksekutif. 

Saya mengenal Prof. Miyasto sebagai tetangga satu desa, 
pimpinan saya  (Kepala Bappeda Jateng), dan dosen saya 
(pasca sarjana) Undip. Menurut saya, Prof. Miyasto memiliki 
sikap sebagai berikut: 

Pertama, menghormati orang tua. Beliau selalu 
mengucapkan salam dan mencium tangan orang tua serta 
menghormati dengan sepenuh hati. Kedua, sabar. Meskipun 
beliau dibenci oleh keluarga, tetangga, rekan kerja karena 
sesuatu hal, Prof. Mi tidak pernah membalas dengan 
kebencian, justru sebaliknya beliau melakukan pendekatan 
dengan penuh keikhlasan sehingga tidak ada kebencian di 
antara mereka. Ketiga, jujur. Beliau memiliki sikap jujur yang 
diteladani dalam keluarga. Dalam pembiayaan pendidikan 
beliau mengajukan dana sesuai apa adanya dan dilakukan 
dengan sangat santun. 
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Keempat, pekerja. Sebagai Kepala Bappeda Prov. Jateng 
beliau selalu berkoordinasi dengan staf dan berkonsultasi 
dengan atasannya. Saat rapat, terkadang beliau 
memejamkan mata. Namun beliau tidak tidur, dibuktikan 
dengan ketika  menjelaskan permasalahan yang dibahas, 
beliau dapat menyampaikan pembahasan masalah secara 
sempurna. Beliau memang seorang pekerja all out, sehingga 
ketika saya diajar beliau di pasca sarjana Undip, meski tidak 
pernah ketemu karena sibuk di Lemhannas, namun demikian 
beliau selalu memonitor perkuliahan saya. Kelima, tidak 
sombong. Beliau selalu rendah hati, dan tidak sombong 
serta tidak merendahkan orang lain. Bahkan, di hadapan 
forum rapat para eselon, Prof Mi menilai saya dengan 
predikat ulet. 

Keenam, rajin beribadah. Beliau selalu berdoa untuk 
keselamatan orang tua dan keluarganya. Beliau rajin 
bersedekah, baik di kalangan masyarakat maupun institusi. 
Sebagai seorang muslim, beliau membangun masjid di 
Bappeda Prov. Jateng  dan selalu shalat di masjid tepat 
waktu dengan berjamaah. Dalam perjalanan menuju masjid, 
setiap ketemu staf yang beragama Islam, beliau selalu 
mengajak shalat. Catatan: Ketika ayah saya (Syamsuri) 
sakit keras dan kebetulan beliau melaksanakan haji, beliau 
berkenan mendoakan ayah saya untuk kesembuhannya. 
Alhamdulillah, doanya di-ijabahi Allah. A



“…dan mohon lah 
pertolongan (kepada 
Allah) dengan sabar dan 
sholat. Dan (sholat) itu 
sungguh berat, kecuali 
bagi orang-orang yang 
khusyuk.” 

- Al-Qur’an 2:45

Keberagamaan seorang Muslim 
bisa dilihat dari sholatnya. Yang 
biasa menunda atau bermalas-
malasan mengerjakannya, biasanya 
berbanding lurus dengan kepribadian 
dan prestasinya. Prof. Miyasto selalu 
sigap mengenakan sandal dan segera 
mengambil air wudhu ketika Adzan 
memanggil. Beliau juga tidak malu 
belajar agama dari dasar: belajar 
mengaji al-Quran. Di penghujung 
usianya, masyarakat mendaulatnya 
menjadi Takmir Masjid. Sebuah 
panggilan dakwah yang menggugah 
yang tidak ia sia-siakan.



|  Bagian Keenam | 

Komitmen 
Beragama
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Belajar Membaca 
Al-Qur’an
Fatih Abdul Aziez 
Kepala Cabang Human Initiative Jawa 
Tengah

Sebagian besar orang terutama di kalangan perguruan tinggi 
mengenal Pak Miyasto sebagai seorang Profesor. Dengan 
capaian gelar akademik tersebut tentu saja kesibukan dan 
aktivitas padat. Dan ternyata kesibukan itu tidak hanya 
terbatas di bidang akademik tapi juga dalam lingkungan 
pergaulan sehari-hari di mana beliau dan keluarga tinggal. 
Kalau saya menyebutnya: sosok yang disegani. 

Rasa segan itu tumbuh dari konsistensi beliau memberikan 
keteladanan dalam berperilaku baik. Salah satu contohnya, 
ketika menjadi Ketua Takmir Masjid Al-Mukhlisin, 
Peterongan, Semarang. 

Pertama, beliau tidak menolak walaupun kami sangat tahu 
urusan beliau sangat banyak. Kedua, kegiatan jamaah 
berjalan terus. Bahkan berkembang. Artinya amanah menjadi 
ketua takmir itu memang betul-betul dijalankannya dengan 
penuh rasa tanggung jawab. 

Hal lain yang sangat berkesan juga, Pak Miyasto merupakan 
sosok yang ramah, peduli, dan dermawan. Ia tidak memilih 
dengan siapa bergaul, menyapa terlebih dahulu hingga 
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ngobrol  tentang hal-hal ‘remeh temeh’ persoalan 
keseharian. Bahkan beliau bersedia ikut piknik bersama ibu-
ibu dasawisma. Walau hanya ke tempat wisata dalam kota 
Semarang.  

Jika beliau ada di rumah, beliau tetap bersedia untuk 
menghadiri pertemuan Rukun Tetangga (RT). Momen-
momen bersama warga ini menunjukkan bahwa beliau juga 
peduli terhadap lingkungan. Kedermawanan beliau tidak 
diragukan lagi, semua warga tahu jika untuk keperluan 
Masjid, warga ataupun lingkungan, tidak segan-segan 
mengeluarkan dana yang tidak sedikit.

Keteladanan berikutnya yang menurut saya perlu kita tiru 
terutama oleh para generasi muda adalah ketekunan beliau 
belajar membaca al-Quran. Gelar Guru Besar dan Profesor 
tidak membuatnya gengsi untuk mempelajari hal-hal 
yang paling dasar. Usia dan gelar akademik serta luasnya 
lingkungan pergaulan beliau tidak membuat almarhum lupa 
dengan salah satu kewajiban utamanya sebagai seorang 
muslim yaitu belajar membaca dan mempelajari kitab 
sucinya. 

Soal ibadah sholat lima waktu di masjid lingkungan kami, 
beliau adalah jamaah yang disiplin tinggi. Selalu datang 
awal. Sholat qobliyah dan ba’diyah-nya hampir tidak 
pernah dilewatkan. Saya yang usianya jauh di bawah beliau 
terkadang iri dengan kedisiplinannya itu.  Selain sebagai 
ketua takmir masjid yang harus memberi keteladanan 
penuh kepada jamaah dan masyarakat, beliau tak sungkan 
untuk belajar dan menghadiri majelis-majelis ilmu yang 
diselenggarakan takmir. Salah satunya adalah majelis 
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Tahsin Qur’an setiap Sabtu setelah sholat subuh. Majelis ini 
telah berjalan sekitar 3 tahun. Program ini diselenggarakan 
terutama bagi para Imam dan pengurus masjid agar kualitas 
bacaan para Imam semakin baik. Beliau termasuk yang 
mendukung program ini. Tidak hanya mendukung, tapi 
juga memfasilitasi. Tak cukup memfasilitasi, tapi juga ikut 
menjadi peserta. Aktif pula. 

Untuk ukuran peserta Tahsin yang telah sepuh, beliau 
mencapai kemajuan yang luar biasa dalam bacaan al-
Qur’annya. Di awal, terbata-bata dan kesulitan mencapai 
bunyi huruf-huruf hijaiyah yang sesuai, tak membuat 
semangatnya surut apalagi bosan. Setiap pertemuan 
pembelajaran beliau ikuti. Kecuali ada halangan yang 
bersifat darurat. 

Baginya tak ada kata terlambat dalam belajar. Apalagi 
ilmu agama, bekal utama menuju kampung akhirat. Gelar 
akademik yang mentereng itu tak membuatnya lupa belajar 
apa-apa yang sempat beliau tinggalkan semasa mudanya. 
Semangat inilah yang patut menjadi keteladanan sekaligus 
mendatangkan rasa hormat banyak orang kepada beliau. 
Semoga segala rekam jejak kebaikannya menjadi jariyah 
terbaik bagi almarhum. A
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Bacaan al-Quran 
Bersanad
Ir. Sri Hardjanto. M.Pd.I
Jamaah Masjid al-Mukhlisin

Hidup ini dinilai di akhir kehidupannya. Maka ketika ada 
berita duka, kalimat yang selalu diucapkan adalah, “Semoga 
Husnul Khatimah”, itulah kesaksian saya pada Prof. Miyasto .

Kedekatan kami dengan almarhum, ketika tahun 2011 warga 
RW 4 Peterongan membangun masjid, yang dimulai dengan 
peletakan batu pertama oleh Camat Semarang Selatan 
pada tanggal 08 April 2011. Dan pada tanggal 1 Agustus 
2011, masjid sudah bisa dipergunakan untuk Shalat Tarawih 
Perdana.

Ketika itu belum ada calon ketua takmir. Kami pun 
mengusulkan kepada ketua Yayasan untuk menunjuk beliau 
sebagai ketua takmir. Alhamdulillah, beliau bersedia. Namun 
karena saat itu beliau masih dinas di Jakarta, kamilah yang 
mendampingi dalam kegiatan sehari-hari.

Banyak pelajaran, terutama dalam manajemen masjid, yang 
kami dapatkan dari beliau, sehingga masjid yang belum lama 
berdiri sudah mulai makmur dan banyak dikenal masyarakat 
luar.

Kegiatan dakwah pun berjalan dengan rutin. Selain itu, 
beliau menghendaki di masjid ini bacaan imamnya harus 
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benar dan sesuai dengan sanad, yaitu tersambung kepada 
Rasulullah. Maka, selama tiga tahun terakhir ini beliau 
bersama kami 12 santri, rutin belajar kitab Fathurrahman. 
Tepat ketika kitab tersebut selesai, beliau sakit dan dirawat 
hingga wafat. Itulah hari terakhir beliau mengaji bersama 
kami.  

Keutamaan lainnya, beliau tidak pernah ketinggalan 
takbiratul ihram bersama imam dan selalu berada di saf 
terdepan, hal yang belum bisa kami lakukan, walau kami 
sudah berusaha, karena ada keutamaan: “Barang siapa 
selama 40 hari mendapatkan takbiratul ihram bersama 
imam maka diharamkan api neraka”. (HR. Tirmidzi no. 241)

Qadarullah, beliau dipanggil karena Covid19. Semoga ini 
menjadi jalan terbaik beliau, wafat sebagai syuhada. Semoga 
Husnul Khatimah. A
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Memakmurkan 
Masjid 
Ari Mudjiardjo Mardiutama
Ketua Umum Takmir Masjid Al-
Mukhlisin, Peterongan, Semarang. 

Lingkungan hunian Belimbing di Kawasan Peterongan di 
mana Bapak Prof. Dr. H. Miyasto, SU bersama keluarga 
bertempat tinggal, sampai dengan tahun 2011 belum 
mempunyai Masjid di lingkungannya sendiri. Walhasil selain 
sholat rawatib di masjid-masjid sekitar Belimbing, saat 
melaksanakan sholat Tarawih berjama’ah di bulan suci 
Ramadhan, kami berpindah-pindah tempat dari rumah warga 
ke rumah lainnya.

Akhirnya atas prakarsa dari Ketua RW waktu itu, almarhum 
Bapak R. Iwan Setiawan (bersama Tim 7) pada Februari 2011 
dilakukan peletakan batu pertama Pembangunan Masjid Al-
Mukhlisin di Jalan Taman Belimbing Nomor 4. Pembangunan 
dilakukan secara swadaya, dengan membeli dahulu rumah 
warga yang telah lama kosong, lalu membangunnya 
bertahap.

Walau bangunan masjid saat itu belum sepenuhnya selesai, 
alhamdulillah pada Januari 2012 kami telah mengadakan 
sholat Jum’at perdana bersama warga Belimbing dan 
sekitarnya di Masjid Al-Mukhlisin. Dengan mulainya kegiatan 
ibadah di masjid, maka tokoh masyarakat saat itu, almarhum 
Bapak Mulyono Kiswanto (bersama Tim 7) memohon 
sekaligus menunjuk Bapak Miyasto, sebagai Ketua Umum 
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(pertama) Kepengurusan Takmir Masjid Al-Mukhlishin.

Selama kurang lebih 8 Tahun Bapak Miyasto memimpin 
Takmir Masjid Al-Mukhlishin. Terasa sekali bagaimana 
sentuhan beliau sebagai seorang cendekiawan, seorang 
bapak, sekaligus seorang Panutan bagi seluruh jama’ah 
masjid.

Ikhtiar beliau untuk memakmurkan masjid (yang masih baru) 
sungguh luar biasa. Selain sholat rawatib berjamaah dengan 
imam dari lingkungan sendiri, juga mulai mengadakan 
Pengajian Ahad Malam. Bergilir mulai dari yang diadakan 
oleh setiap RT secara berurutan, lalu oleh seksi Kerohanian 
RW, dilanjutkan oleh Ibu-ibu yang tergabung dalam 
Kelompok As-Sakinah, sampai Pengajian yang diprakarsai 
oleh beliau bersama keluarga. Sehingga setiap Ahad Malam 

Hampir delapan tahun Prof. Miyasto (paling kiri) didaulat menjadi Ketua Takmir 
Masjid Al-Mukhlisin. Tampak beliau dalam sebuah acara keagamaan.
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tanpa putus selalu ada Pengajian. Itu semua membuat 
suasana masjid menjadi regeng (hidup/semarak)  Jamaah 
pengajian pun berangsur terus bertambah dari sekitar 20 
hingga mencapai 50 orang.

Selain itu, secara rutin diadakan Kuliah Subuh, Pengajian 
Tahsin pada Sabtu pagi seusai sholat Subuh berjama’ah. 
Beliau berpesan bahwa Pengajian Tahsin ini sangat perlu, 
dan baik guna melahirkan kader Imam Sholat yang benar-
benar memahami sungguh-sungguh ayat-ayat Suci Al-Qur’an 
dan cara membacanya dengan benar.

Juga beliau selalu intens setiap tahun membentuk Panitia 
Hari Besar Islam (PHBI) yang khusus bertugas mengatur 
mulai dari: Sholat Tarawih Berjama’ah, Pesantren Kilat 
Ramadhan, Peringatan Nuzulul Qur’an, menerima dan 
menyalurkan Zakat Fitrah, Pawai Malam Takbiran, Sholat 
Idul Fitri Berjama’ah di Lapangan Taman Belimbing. 
Termasuk kegiatan di Hari Raya Qurban. Mulai dari 
penyelenggaraan sholat Iedul Adha berjama’ah, menerima 
dan penyembelihan hewan qurban, serta menyalurkan 
daging qurbannya.

Di masa kepemimpinan beliau,  alhamdulillah banyak 
jamaah yang peduli dan percaya sehingga pada Juni 2013 
bangunan Masjid telah selesai 100 persen. Bangunan terdiri 
dari dua lantai dengan empat menara yang mengelilingi 
satu kubah indah, dengan kapasitas normal 250 orang. Saat 
Jum’atan—sebelum masa pandemi—jamaah yang hadir lebih 
banyak lagi hingga meluber ke jalan sekitarnya.
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Kami menyadari bahwa beliau dengan secara sungguh-
sungguh telah membawa Masjid ini tidak mengikuti suatu 
mazhab tertentu, namun dijaga tetap pada jalur netral, 
dan selalu taat mengikuti ketentuan Pemerintah Republik 
Indonesia. Bila terjadi perbedaan-perbedaan pengertian 
keagamaan antar jama’ah, maka beliau—sesuai kapasitas 
yang dimiliki—dengan sangat bijak mengambil keputusan 
final yang sifatnya selalu demi kerukunan umat. Hal itulah 
yang telah diwariskan kepada kami-kami ini yang saat ini 
dalam mengambil keputusan selalu berpedoman pada 
pesan-pesan beliau tersebut.

Di tahun 2019 beliau bersilaturahmi kepada kami dan 
menyatakan akan mengundurkan diri sebagai Ketua Umum 
Takmir (dengan pertimbangan akan pindah domisili ke 
Srondol, Jatingaleh). Meskipun begitu, beliau masih bersedia 
sebagai penasihat, dan akan tetap mendampingi pengurus 
yang baru selama masa peralihan. Selanjutnya selama 
kurang lebih 1 (satu) tahun kami dibimbing beliau dalam 
melayani jama’ah, dan kami sama sekali tidak menyangka 
pada 24 Maret 2021 beliau benar-benar “pindah” kealam 
abadi, yaitu alam barzah.

Insya Allah Bapak Miyasto telah lebih bahagia hidup bersama 
insan-insan mukmin lainnya sesuai dengan segala amal 
ibadah dan nasihat-nasihat, serta do’a dari segenap generasi 
penerus yang telah dididiknya menjadi insan akademis 
berakhlak mulia untuk hidup di dunia dan akhirat sesuai 
kehendak Allah SWT. Aamiin aamiin…. Allahumma aamiin …

Selamat jalan Bapak Miyasto … Innalillahi Wainna Illaihi 
Rojiun … kembali kehadirat Allah SWT dengan bahagia. Al-
Fatihah …A

Semarang, 10 April 2021
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Inisiator Tempat 
Wudhu
M. Djunaidi
Staf Bappeda Provinsi Jateng

Terlalu banyak kenangan untuk diuraikan satu persatu 
tentang sosok seorang Prof. Miyasto. Namun yang saya 
ingat betul, bagaimana ide beliau untuk memfasilitasi tiap 
lantai harus ada tempat untuk ber-wudhu. Alhamdulillah, 
(itu akan) menjadi ladang amal jariah beliau. Prof. Miyasto 
adalah sosok yang selalu berbagi dalam segala hal; berbagi 
ilmu, perhatian kasih sayang, dan rezeki. Saya juga ingat, 
bagaimana beliau membagikan rezeki kepada seluruh staf 
non ASN (dari kumpulan honor-honor yang beliau terima) 
dan dengan senyum beliau berkata, “Biar berbagi”. Banyak 
memori dan kebaikan beliau yang masih bersemayam di hati 
saya. Selamat jalan Bapak, semoga kebaikanmu menjadi 
kenangan dan inspirasi kami, staf Bappeda, yang pernah 
engkau pimpin. Semoga Allah memberikan tempat yang 
terbaik untuk mu. A 



208 |

Ziarah Masjid 
al-Aqsho
Arif Dedi
Rombongan Umroh Aqsho +416

April 2016 adalah waktu yang tidak akan terlupakan dalam 
benak kami. Momen itu merupakan waktu bersejarah bagi 
rombongan Ibadah Umroh dan Ziarah Masjid Al-Aqsho serta 
wisata Petra Jordania.

Di Kota Semarang dan sekitarnya, hanya Biro Najah yang 
berani melayani ziarah ke Masjid Al-Aqsho pada saat itu. Hal 
itu dikarenakan gentingnya kondisi di Palestina, tepatnya 
di Jalur Gaza, sedang gencarnya terjadinya serangan dari 
peperangan kedua belah pihak. Rombongan Umroh tersebut 
langsung dibimbing H. Muhammad Muchtar, L.C. direktur 
dan pemilik dari PT. Najah.

Almarhum Prof. Miyasto beserta keluarga merupakan 
bagian dari rombongan yang berjumlah 21 orang. 
Almarhum berangkat bersama istri (Ibu Endang) dan kedua 
putranya. Dalam rombongan tersebut rata-rata berangkat 
berpasangan (suami/istri) atau berkeluarga.

Selama dalam perjalanan, banyak kenangan dan 
pengalaman, terutama saat menjelang masuk ke wilayah 
Israel yang ternyata cukup menegangkan. Di samping lama 
menunggu di atas bus, kira-kira 2 jam, kami diharuskan 
tetap duduk di kursi masing-masing. Bahkan, saat masuk, 
imigrasi Israel juga sangat ketat, cenderung dipersulit. Maka, 
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barang yang dibawa cukup seringkas dan seminimal mungkin 
agar tidak menimbulkan permasalahan. Adapun barang-
barang bawaan lainnya terpaksa dititipkan di Supermarket di 
wilayah Jordania. Itu pun ada 2 orang dari rombongan lain 
yang ditolak visa masuknya ke Israel, dan tidak tahu alasan 
penolakan. Maka, dengan terpaksa yang bersangkutan, 
menunggu di Jordania sampai dengan kembalinya 
rombongan dari ziarah Masjid Al-Aqsho. 

Demikian juga kesulitan-kesulitan dialami pada saat ziarah 
Masjid Al-Aqsho dan sekitarnya. Banyak hal yang membuat 
jantung kita berdebar dengan banyaknya tentara dengan 
persenjataan lengkap di sepanjang jalan, atau juga yang 
berada di pintu masuk Masjid Al-Aqsho, serta di pintu-pintu 
masuk tempat kunjungan lainnya.

Almarhum Prof. Miyasto merupakan sosok yang kalem 
dan pendiam. Tetapi dalam hal ini, beliau yang sering 
memberikan arahan sehingga memberikan ketenangan dan 
ketenteraman bagi rombongan. Seperti komentar dari salah 
satu teman rombongan yang juga selaku ketua paguyuban 
dari rombongan ini (Aqsho +416), yaitu Bapak H. Udji 
Eryanto K, yang juga teman almarhum Prof. H. Miyasto saat 
ibadah haji pada tahun 2004: “Menurut saya, almarhum 
Prof. H. Miyasto piyayinya banyak diam, ibarat padi, makin 
tua makin merunduk. Jadi, almarhum Prof. H. Miyasto 
ini makin berilmu, makin berbobot, dan ilmunya banyak 
diamalkan untuk semua orang (ini ilmu yang bermanfaat 
untuk orang lain).” Semoga hal ini termasuk bekal yang 
dampingi alm. Prof. H. Miyasto nanti di alam barzah.
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Prof. Miyasto ikut dalam rombongan Umroh dan berkesempatan 
berziarah di Masjid al-Aqsho
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Alm. Prof. H. Miyasto ini orangnya banyak diam tapi banyak 
kerja untuk kepentingan masyarakat, tidak sombong atau 
congkak, karena punya ilmu padi tadi. Dan bila sudah 
diajak bicara maka yang disampaikan beliau bicaranya enak 
didengar dan tidak pernah menyinggung orang lain, karena 
sudah menep atau sudah ngandap ashor.Tetapi sebenarnya, 
almarhum Prof. Miyasto juga akan banyak berbicara dan 
bercerita jika diajak berdiskusi, terutama bila sudah ngobrol 
dengan sesepuh rombongan, yaitu Bapak Djoko Rusbijantoro 
S. Mereka berdua merupakan para sesepuh rombongan 
Aqsho +416.

Selamat jalan Bapak. Semoga dalam perjalanan pulang ke 
rumah Allah di Surga,  mendapatkan jalan yang lurus seperti 
jalannya orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.

Jangan kuatir dan takut Bapak karena  bekal untuk kembali 
sudah banyak yang menemani, ibarat ibadah salat, amal 
shodaqa, ilmu yang bermanfaat dan tentunya doa dari putra 
dan putrimu yang saleh dan salihah. A
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Haji Lembah Manah
Dr. Ir. Sudanti Budihardjo, MS

 

Saya mulai mengenal lebih dekat dengan Prof. Dr. Miyasto, 
ketika kami (bersama almarhum suami) pada tahun1996 
melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Kita berada dalam 
satu kloter penerbangan haji biasa (bukan haji plus) dan 
tinggal di salah satu ‘maktab’ (pondokan calon haji) yang 
sangat sederhana di Makkah. Satu kamar dalam pondokan 
itu dihuni oleh sekitar 6-14 orang. 

Di tempat itulah kami menjadi saksi bahwa beliau memang 
seorang figur yang “lembah manah”. Oleh karena kamar 
kami bersebelahan, jadi saya sering melihat beliau selalu 
berusaha membantu teman-teman sekamar yang mayoritas 
berisi bapak dan ibu-ibu kesepuhan. Terutama pada saat 
mereka melaksanakan ibadah ke masjid karena jarak maktab 
kami dengan Masjidil Harram lumayan jauh. Juga pada saat 
melempar jumrah di Mina yang berdesak-desakan. Bisa 
dibayangkan dalam kondisi terik, berdesakan dan ketatnya 

Oleh karena kamar kami bersebelahan, jadi 
saya sering melihat beliau selalu berusaha 
membantu teman-teman sekamar yang 
mayoritas berisi bapak dan ibu-ibu kesepuhan
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rangkaian haji yang dihadapi bapak ibu kasepuhan. Dalam 
situasi seperti ini beliau selalu mengedepankan hubungan 
sesama manusia, humanis, dan menghargai setiap individu. 
Selama ibadah haji banyak hal yang berkesan bersama 
beliau, seorang haji yang lembah manah.

Demikian pula ketika beliau menjabat sebagai Pembantu 
Rektor I Undip pada tahun 1998-2002 yang saat itu 
almarhum Prof. Eko Budihardjo sebagai rektornya. Prof. 
Miyasto adalah  pribadi yang baik, santun dalam berucap, 
santun dalam berperilaku, maupun berkata dan berpikir.

Saat beliau menjabat sebagai Kepala Bappeda tahun 2000-
2006 sempat bekerja bersama. Namun sebentar saja. karena 
saya sudah dipindahtugaskan ke jabatan yang lain. Selama 
berinteraksi di dalam tugas kedinasan Prof. Miyasto  selalu 
memberikan contoh keteladanan dalam  memegang teguh 
prinsip dan peraturan yang berlaku.

Sepulang kita dari ibadah haji tahun 1996 sampai sekarang 
(25 tahun), teman-teman sekloter kami telah membentuk 
sebuah paguyuban haji yang dinamakan Paguyuban Haji “Ar-
Raudhah”. Dan Prof. Miyasto, figur penolong dan rendah hati 
sewaktu beribadah haji, terpilih sebagai ketua paguyuban 
tersebut, ditengah-tengah kesibukan beliau sebagai staf ahli 
Lemhannas di Jakarta.

Demikianlah sekelumit kenangan bersama almarhum Prof. 
Miyasto.  Insyaallah segala amal ibadah, dan ilmu yang telah 
diberikan  akan mengantarkan beliau mendapatkan amal 
jariyah di surga Allah SWT. A

Aamiin YRA… 
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Prof. Miyasto yang 
Saya Kenal
KH. Drs. Achmad

Awal Bertemu 

Ketika saya masuk Undip beliau sudah menjadi dosen 
di sana, setengah senior di bawah Prof. Hardi dan Prof. 
Hartowo. Jadi beliau merupakan angkatan setelah perintis, 
bukan generasi pertama. Saya  ini kan orang pindahan, 
sebelum saya masuk di Undip saya adalah direktur di 
Departemen Dalam Negeri di Jakarta. Ketika itu tahun 
80-an saya matur kepada Pak Parjo (Suparjo Rustam red) 
sebagai menteri dan juga yang pernah menjadi gubernur 
Jawa Tengah,  bahwa saya tidak betah di Jakarta. Kemudian 
ditanya beliau, ”Terus mau kemana? Ke Unsoed?,” karena 
saya masih resmi Unsoed. Saya bilang, “Kalau bisa di Undip 
karena saya sudah tinggal di Semarang, istri saya, dan 
anak-anak saya sekolah di Semarang.” Kemudian beliau 
menelepon pak rektor ketika itu. Lalu saya diminta mengajar 

Saya tahu Prof Miyasto ini orangnya memang 
betul-betul mempunyai kepribadian yang kuat 
tapi tidak banyak ngendiko
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mata kuliah ekonomi pembangunan dan perekonomian 
Indonesia, kebetulan ketika itu belum ada dosen tetap di 
Undip.  Dan kebetulan ketika saya menjadi bupati Magelang 
sudah sering kerjasama dengan Undip saat proyek yang ada 
di Kecamatan Secang. Dan ketika itu orang yang sudah saya 
kenal adalah pak Daryono yang dulu sama-sama satu SMA di 
Pati. Kemudian saya masuk dan diterima oleh orang-orang 
di sana terutama di ekonomi dan saya bertemu dengan Prof. 
Miyasto yang lebih dulu ada di sana. Jadi baru kenal ketika 
saya masuk Undip. Kami cukup akrab dan tidak pernah ada 
masalah selama bergaul dengan beliau.

Religius yang Pendiam

Sepanjang berinteraksi dengan beliau salah satu pesan 
yang kuat tertangkap adalah beliau tidak pernah duko 
(marah-red). Ini menggambarkan kualitas kepribadian 
beliau. Tapi saya tahu Prof Miyasto ini orangnya memang 
betul-betul mempunyai kepribadian yang kuat tapi tidak 
banyak ngendiko (bicara-red). Saya ini kan cerewet, kalau 
dengan beberapa dosen biasa bercanda bersenda-gurau, 
tetapi dengan Prof. Miyasto saya sungkan saya tidak berani 
bercanda. Kepribadian yang mampu menahan ekspresi 
kemarahan ini ini menunjukkan kualitas keberagamaan 
yang mendalam. Beliau itu pendiam dan religius. Saya tahu 
banyak mengenai beliau bukan sebagai dosen ekonomi, 
namun sebagai ketua pimpinan wilayah NU waktu itu, dan 
kebetulan keluarganya banyak yang pengurus NU, sehingga 
saya kenal banyak keluarganya. Beliau itu orang yang 
agamis, namun karena pendiamnya beliau tidak pernah 
membuka pembicaraan mengenai hal keagamaan. Sosok 
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agamis yang kuat tapi tidak banyak berbicara mengenai hal-
hal demikian. 

Ekonom Teknokrat

Sebagai seorang akademisi  keilmuan Prof. Miyasto tidak 
sekadar pada tataran konseptual namun diwarnai dengan 
pengalamannya dari Bappeda sampai Lemhannas. Seperti 
halnya saya yang punya background di pemerintahan, 
ketika saya mengajarkan perekonomian Indonesia saya 
tidak sedang mengajarkan teori tetapi saya menceritakan 
bagaimana perekonomian Indonesia. Background 
pengalaman ini saya rasa juga mewarnai khasanah keilmuan 
dan pengajaran Prof. Miyasto. Sebaliknya sebagai seorang 
teknokrat, seseorang yang ada di pemerintahan, Prof. 
Miyasto memiliki disiplin sebagai ilmuwan dan akademisi. 
Sebagai seorang ilmuaan, dalam pengambilan kebijakan 
atau policy akan menggunakan data dan keilmuan. Ini 
tentu akan berbeda dibandingkan seorang birokrat murni 
atau birokrat ber-background politisi ketika menentukan 
kebijakan publik. Saya yakin ini, meskipun ketika kita sama-
sama ada di pemerintahan provinsi Jawa Tengah saya tidak 
langsung bekerja bersama beliau. Saya ketika menjadi wakil 
gubernur Jawa Tengah berada di bidang satu pemerintahan, 
sedangkan Pak Miyasto ada di Bappeda. Dalam struktur dan 
koordinasi Bappeda berkaitan langsung dengan wakil bidang 
dua pembangunan. 

Sebetulnya pemerintahan bekerja atas dasar perencanaan. 
Konsep dan perencanaan itu dibuat di Bappeda. Hanya 
saja di Bappeda sendiri orangnya bermacam-macam Jadi 
memang tidak bisa satu konsep itu sepenuhnya disetujui 
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atau dijadikan polat tunggal. Saya yakin Pak Miyasto sudah 
menjalankan visi dan filosofinya sebagai ekonom ketika 
beliau bekerja di Bappeda. Beliau punya banyak peran di 
sana.  Dan saya tahu ketika beliau di Bappeda, juga berperan 
banyak atas pembangunan Undip. Salah satu contohnya  
Undip butuh dalam pembangunan seperti pengadaan lift, 
maka beliaulah yang berperan.

Teladan Keilmuan

Salah satu teladan Pak Miyasto adalah kesungguhannya 
untuk terus menuntut ilmu. Saat itu untuk menjadi profesor 
tidak dipersyaratkan gelar doktor. Pada masa itu, terutama 
generasi perintis banyak yang belum doktor tapi sudah 
profesor. Beliau merupakan sosok yang benar-benar serius 
dalam studinya. Namun Pak Miyasto langsung melanjutkan 
S2 nya sampai jenjang S3. Menurut saya ini level keilmuan 
yang lebih tinggi dibanding Profesor karena Profesor 
merupakan jabatan. Beliau lebih mengutakan menuntut ilmu 
dari pada jabatan.

Epilog 

Dengan pengalaman dan kapasitas yang beliau memiliki 
sebetulnya masih banyak yang bisa beliau sumbangkan 
dan masih banyak yang bisa kita serap dari beliau. Seorang 
pemikir yang serius. Andaikan beliau berada pada posisi 
evaluasi dalam pemerintahan itu akan sangat bagus. Sebagai 
seseorang yang memiliki kesamaan yaitu pernah berada 
di pemerintahan, menurut saya hal ini sangat bermanfaat 
terutama bagi mahasiswa. Kami dengan pengalaman kami 
yang pernah ada di pemerintahan bisa menjadi sarana 
berbagi pengalaman. Misal FEB mengundang alumni yang 
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pernah berada di pemerintahan seperti kami, pembekalan 
para lulusan yang akan bekerja memasuki pemerintahan. 
Mencari apa yang dirasa masih kurang dan perlu diperbaiki 
di pemerintahan. Maka hal ini bisa dijadikan sharing 
seperti masalah penekanan biaya 25% dalam efisiensi, 
masalah efektifitas proyek, dan evaluasinya. Atau diminta 
merencanakan pengembangan ekonomi di seputar kampus 
atau buah pikiran untuk perekonomian Indonesia. Terlebih 
dari semua itu dengan dipanggilnya Prof. Miyasto yang 
kehilangan tidak hanya Fakultas Ekonomika dan Bisnis dan 
Universitas Diponegoro, namun Jawa Tengah pun turut 
kehilangan sosok yang luar biasa ini.A
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Fax Kantor  : (024) 76486852     
Email  : feb@live.undip.ac.id
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11. Pendidikan Formal  :

No. JENJANG FAKULTAS & JURUSAN THN GELAR

1 S1 Sarjana Ekonomi UNDIP 1975 Drs

2 S2 Pascasarjana UGM 1985 SU

3 S3 Doktor Ekonomi Manajemen UGM 1991 Dr

4 Guru Besar Ilmu Ekonomi UNDIP 1996 Prof

5 Profesi 1. Ahli Ekonomi & Strategi 

6 Spesialisasi 2. Ekonomi Makro
3. Ekonomi Publik
4. Manajemen Strategi
5. Perpajakan
6. Ekonometrika

12. Pendidikan Non Formal Pelatihan/Pendidikan Non Gelar  :

No. Jenis Pelatihan Penyelenggara Tahun

1.

2.

3.

4.

5.

6

AKTA IV

Kursus APIC 

Kursus Modelnetic 

Management

PU Manggala 

Kursus Lemhannas

Fiscal Policy Rules

UNDIP Semarang

South Illinois University USA

South Illinois University USA

Lemhannas

IMF Singapura

1987

1996

1996

2001

2002
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13. Pekerjaan/Profesi  :
a. Mulai jadi staf pengajar tahun: 01 Maret 1974
b. Riwayat Jabatan (Pengalaman Manajerial di UNDIP) : 

- Koordinator Pengajaran Fakultas Ekonomi Universitas 
Diponegoro (1978 – 1981)

- Sekretaris PAAP Universitas Diponegoro (1980 – 1981)
- Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro 
- Sekretaris Senat Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro
- Pembantu Rektor I Universitas Diponegoro (1998 -2000)
- Ketua Program Doktor (S3) Fakultas Ekonomi Universitas 

Diponegoro (2002 – 2005)
- Anggota Komisi V Senat Universitas Diponegoro (tahun 2006-

2009)
c. Posisi/Jabatan lain (Pengalaman Manajerial di luar UNDIP) :

- Kepala BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah (2000 – 2006)
- Komisaris Utama PT.KIW (2001 – 2005)
- Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Ekonomi Lembaga Ketahanan 

Nasional RI (2008 - 2019)
- Ketua Labkurtannas Lemhannas RI (2009 - 2018)
- Ketua Pembina Yayasan USM (2021)

14. Pengalaman Organisasi :

a. Ketua Umum ISEI Cabang Semarang (2000 – sekarang)
b. Pembantu Ketua III ISEI Pusat (2002 – sekarang)
c. Wakil Ketua Forum Pengembangan Ekonomi Sumber Daya Jawa 

Tengah (2001 – 2003)
d. Ketua Forum Pengembangan Ekonomi Sumber Daya Jawa Tengah 

(2003 – 2006)
e. Pembina Pelatnas Perisai Diri Mahasiswa Universitas Diponegoro 

(1991 – 2009)

15. Penghargaan dalam bidang ilmu/profesi/pendidikan dan tahunnya :
a. Penghargaan 10 th ”Satya Lencana Karya Satya XX” (1990)
b. Penghargaan 20 th ”Satya Lencana Karya Satya XX” (1999)
c. Penghargaan 30 th ”Satya Lencana Karya Satya XX” (2010)
d. Dosen Teladan I Fakultas Ekonomi (SK Rektor UNDIP No.III/SK/PT 

09/1987 tanggal 8 Juli 1987)
e. Alumni Berprestasi (2004)
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16. Pengalaman ke Luar Negeri  :

No. Negara Tujuan Kunjungan Lama Sponsor

1 Thailand Studi Banding 2 minggu ICLARM

2 Malaysia Studi Banding 2 minggu ICLARM

3 Amerika Kursus 3 bulan SUDR

4 Singapura Seminar 
Kunjungan Kerja

4 hari
1 minggu

IMF Singapura
Lemhannas RI

5 India Kursus 1 minggu Lemhannas RI

6
Eropa (Italia, 
Spanyol & 
Jerman)

Kunjungan dalam 
rangka Promosi 
TTI

2 minggu Pemprop. Jateng

7 Jerman Studi Banding 2 minggu GTZ

8 Philipina Konferensi 
Internasional 4 hari GTZ

9 Cina Kunjungan Kerja 1 minggu Pemprop. Jateng

10 Australia Kunjungan Kerja 1 minggu Pemprop. Jateng

11 Kamboja Kunjungan Kerja 1 minggu Lemhannas RI

12 Jepang Kunjungan Kerja 1 Minggu Lemhannas RI

13 Kamboja Kunjungan Kerja 1 Minggu Lemhannas RI

14 Jepang Kunjungan Kerja 1 Minggu Lemhannas RI

15 Swiss Kunjungan Kerja 1 Minggu Lemhannas RI

16 Spanyol Kursus 1 Minggu Lemhannas RI

17 Cina Kunjungan Kerja 4 Hari Lemhannas RI
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17. Judul Thesis (S2)  :  Analisis Hubungan Antara Rentabilitas Ekonomi 
dengan Resiko Usaha: Studi Kasus Industri Pertenunan di Eks. 
Karesidenan Pekalongan (1985)

18. Judul Disertasi (S3) : Pajak Penjualan dan Pajak Pertambahan Nilai: 
Studi Mengenai Dampak Terhadap Harga, Penerimaan dan Struktur 
(1991)

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Sudarsono, MSc
Pembimbing Pembantu : Dr. Budiono Sri Handoko, MA
Pembimbing Pembantu : Dr. Guritno Mangkoesoebroto, MEc
Pembimbing I   : Dr. Harsono, MSc.

19. Judul Penelitian Terakhir dan tahunnya : Studi mengenai 
Pemberdayaan Penyelenggaraan Perposan Nasional Dalam Rangka 
Mendukung Ekonomi Kerakyatan, 1999/2000.

20. Karya Terpenting dan tahunnya  :

a. Miyasto. 1989. “Studi tentang Resiko Usaha Perusahaan-Perusahaan 
Pertenunan di Eks Karesidenan Pekalongan”. Media Ekonomi dan 
Bisnis. Vol.1.No.2.

b. Miyasto. 1991. “Analisis Mengenai Reformasi Perpajakan di 
Indonesia”. Media Ekonomi dan Bisnis. Vol III. No.2.

c. Miyasto. 1992. “Struktur Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia”. 
Buletin Studi Indonesia. Pusat Studi Indonesia, Jakarta.

d. Miyasto. 1992. “Strategi Pembangunan Ekonomi Dalam PJP II”. 
Gema Alumni Universitas Diponegoro.

e. Miyasto. 1993. “Sistem Pajak Bumi dan Bangunan dilihat dari Sisi 
Keadilan Dalam Perpajakan’. Kajian Fiskal dan Moneter. Center for 
Fiscal and Monetary Studies (CFMS), Jakarta.

f. Miyasto. 1994. ”Profil Lingkungan Usaha Berdasarkan Analisis 
Struktur Industri (Studi Kasus di Jawa Tengah)”. Media Ekonomi dan 
Bisnis. Vol VI No.1 & 2.

g. Miyasto. 1998. “Reformasi Pajak dan Retribusi Daerah. Bisnis 
Ekonomi dan Politik”. Quality Review of the Indonesian Economy. 
Vol.2. No.4, Oktober 1998. Institute Development of Economics and 
Finance (INDEF), Jakarta.

h. Satu Publikasi pada Buku Gatra Lemhannas
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21. Pengalaman mengajar – tahun 2016-2017  :

a. Mata Kuliah di dalam lingkungan UNDIP pada 3 tahun terakhir

No. MATA KULIAH JENJANG SKS PROGRAM STUDI

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

10.

Ekonomi Makro Lanjutan
Ekonometrika
Model Empirik dalam 
Penelitian
Strategi Keunggulan 
Bersaing
Portfolio Bisnis
Seminar Manajemen 
Strategi
Hukum Pajak
Ekonomi Makro I
Ekonomi Makro 2
Otonomi Daerah (Otda)

S3
S3

S3

S2 
S2

S2
S2
S1
S1
S1

3
3

3

3
3

3
3
3
3
3

IESP DIE
IESP DIE

Manajemen DIE

Magister Manajemen Undip
Magister Manajemen Undip

Magister Manajemen Undip
Magister Ilmu Hukum Undip
IESP dan EKIS
IESP dan EKIS
IESP 

b. Mata Kuliah yang diberikan di luar UNDIP

No. MATA
 KULIAH JENJANG SKS PROGRAM 

STUDI
PERGURUAN 

TINGGI

1.

2.

Manajemen 
Strategi
Ekonometrika

S2

S3

3

3

Manajemen

Ekonomi 
Syariah

Universitas 
Semarang 
Trisakti, Jakarta

22. Daftar Penelitian

• Sektor-sektor Strategis Dalam Penyerapan Tenaga Kerja di 
Indonesia Tahun 1990 (sebagai Ketua Tim Peneliti).

• Sektor-sektor Potensial Bagi Timbulnya Inflasi Ongkos di Indonesia 
Tahun 1991.

• Pajak Pertambahan Nilai dilihat dari Keadilan Dalam Distribusi 
Beban Pajak Tahun 1991.

• Struktur Pajak Penghasilan di Indonesia. Kajian Terhadap Undang-
Undang No.7 Tahun 1983. Penelitian dilakukan pada tahun 1992.

• Studi mengenai Inflasi Ongkos di Jawa Tengah Tahun 1993.
• Potensi dan Efektifitas Pajak Tidak Langsung di Indonesia 

(Pendekatan General Equilibrium). Tahun 1993.
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• Baseline Economic Survey Propinsi Jawa Tengah, 1994/1995.
• Baseline Economic Survey Propinsi Sulawesi Utara, 1996/1997.
• Baseline Economic Survey Propinsi Kalimantan Selatan, 1997/1998.
• Evaluasi Pelaksanaan Proyek-proyek Pembangunan yang Dibiayai 

Program Bantuan (Inpres) Dati II di Propinsi Dati I Jawa Tengah 
Tahun Anggaran 1995/1996.

• Evaluasi dan Analisis Keadaan Daerah sebagai masukan Penyusunan 
Rencana Umum Pembangunan Tahunan Daerah Propinsi Dati I Jawa 
Tengah Tahun Anggaran 1999/2000 (sebagai Ketua Tim Peneliti 
dalam Penelitian Kerjasama antara Lembaga Penelitian Universitas 
Diponegoro dan Bappeda Tingkat I Jawa Tengah pada tahun 1997).

• Studi Evaluasi Proyek Pembangunan Sektor Program LOAN di 
Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 1998/1999.

• Identifikasi dan Pengembangan Komoditi Unggulan Sektor 
Pertanian di Jawa Tengah Tahun Anggaran 1998/1999.

• Evaluasi dan Analisis Keadaan Daerah sebagai masukan Penyusunan 
RUPTD Tahun Anggaran 2000/2001 Propinsi Dati I Jawa Tengah, 
1998/1999.

• Studi Kelayakan Potensi Unggulan Kabuapten Daerah Tingkat II 
Blora, 1999/2000.

• Studi mengenai Pemberdayaan Penyelenggaraan Perposan 
Nasional Dalam Rangka Mendukung Ekonomi Kerakyatan, 
1999/2000.

• Strategic Development Plan (SDP) Perposan Nasional 2007-2012.  
Kerjasama antara Pusat Penelitian Kebijakan Pembangunan, 
Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro dengan Direktorat 
Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

• Strategi Pembangunan Ekonomi Berbasis Pada Penguatan Faktor-
Faktor Internal Guna Mengakselerasi Tercapainya Sasaran-Sasaran 
Pembangunan Ekonomi Dalam Rangka Ketahanan Nasional. Tahun 
2012  (dibiayai oleh Lamhannas RI)

• Strategi Ketahanan Pangan Nasional Guna  Meningkatkan 
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Kemadirian Dan Daya Saing Ekonomi Dalam Rangka Ketahanan 
Nasional Tahun 2012  (dibiayai oleh Lamhannas RI)

• Pembangunan Ekonomi Berbasis Desa Guna Mengurangi 
Ketimpangan Kesejahteraan Dalam Rangka Ketahanan Nasional 
Tahun 2013  (dibiayai oleh Lamhannas RI)

• Mencapai  Posisi  Sustainable  Competitive Advantage Melalui 
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Rangka   
Ketahanan Nasional. Tahun 2013 (dibiayai oleh Lamhannas RI)

• Implementasi Otonomi Daerah Guna Meningkatkan  Daya Saing 
Dalam Rangka Ketahanan Nasional.  Tahun 2014 (dibiayai oleh 
Lamhannas RI)

• Pembangunan Industri  Manufaktur Berbasis Budaya Lokal Guna  
Meningkatkan Kemandirian Dan Daya Saing  Dalam Rangka 
Ketahanan Nasional.  Kajian 2015 (Dibiayai Oleh Lemhannas RI).

• Memperkuat Struktur Neraca Pembayaran Internasional Indonesia 
Guna Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Terhadap Perang Mata 
Uang Dalam Rangka Ketahanan Nasional. Kajian 2015 (Dibiayai 
Oleh Lemhannas RI)

• Optimalisasi  Kebijakan  Stabilisasi  Harga Guna Meningkatkan 
Ketahanan Ekonomi Dalam Rangka Ketahanan Nasional. Tahun 
2016. (Dibiayai Oleh Lemhannas RI)\

• Beberapa tulisan selama 11 tahun (2008 sd Des. 2019) di 
Lemhannas setahun 2 judul.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

No.

Kebijakan Pembangunan 
Propinsi Jawa  Tengah 
Dalam Rangka Meningkatkan 
Kemandirian dan Daya Saing 
Wilayah 

Development Strategy of Central 
Java Province of the Republic of 
Indonesia

Strategi Perencanaan 
Pembangunan Daerah Propinsi 
Jawa Tengah

Kebijakan Umum Pelaksanaan 
PKPS BBM di Propinsi Jawa 
Tengah

Hasil Midterm Review 2003 & 
Annual Review 2004

Tinjauan Praktis Terhadap 
Keberadaan Kelembagaan 
Masyarakat : Peluang dan 
Kendala dalam Dinamika 
Pembangunan

Dampak Program Manajemen 
Berbasis Sekolah dan Dukungan 
Pemerintah Propinsi Jawa 
Tengah

Evaluasi dan Akselerasi Rencana 
Strategis Propinsi Jawa Tengah 
Tahun 2003 - 2008

JUDUL MAKALAH

Seminar “Peningkatan 
Kerjasama Antar Wilayah” di 
Surakarta (2005)

International Conference on 
”Shaping an Enabling Business 
and Investment Climate – 
Making Reforms Work” di Manila 
Pilipina (2005)

Seminar Nasional Dalam Rangka 
Dies Natalis ke XXV & Lustrum 
ke V Universitas Slamet Riyadi 
Surakarta (2005)

Raker PKK Prop. Jateng di 
Ungaran, Semarang (2005)

Acara Tinjauan Akhir Program 
Kerjasama Pemerintah Propinsi 
Jawa Tengah dengan UNICEF 
(2005)

Seminar Ketahanan Masyarakat 
Dalam Dinamika Pembangunan 
Daerah di Jakarta (2005)

Review Nasional Program MBS di 
Depdiknas (2005)

Seminar dalam rangka Evaluasi 
dan Akselerasi Renstra Jateng di 
Semarang (2005)

SEMINAR

23. Daftar Makalah dalam Kegiatan Seminar
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No. JUDUL MAKALAH SEMINAR

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Kondisi Pengangguran, Inflasi 
dan Tingkat Upah di Jawa 
Tengah dan Implikasinya Bagi 
Perekonomian Daerah

Isu – Isu Strategis untuk 
Kerjasama Regional dan Antar 
Regional 

Dukungan Pemerintah Propinsi 
Terhadap Pembangunan Daerah 
Berwawasan Kewilayahan 
dengan Model Regional 
Management yang Berorientasi 
Regional Marketing

Pelaksanaan Keppres Nomor 80 
Tahun 2003 dalam Perencanaan 
Pembangunan di Jawa Tengah

Penganggaran dan Pengelolaan 
Keuangan Daerah

Intervensi Pembangunan 
Sektoral Dalam Rangka 
Akselerasi Pertumbuhan PDRB di 
Propinsi Jawa Tengah

Strategi Pembangunan Ekonomi 
Berbasis Resources dan 
Knowledge

Peranan Lembaga Keuangan 
Mikro di Era Otonomi Daerah

Prospek Ekonomi dan Bisnis 
Indonesia di Era Pasar Bebas

Seminar Nasional 
Pengangguran, Inflasi dan 
Ketegaran Tingkat Upah di Masa 
Kritis serta Implemen-tasinya 
Bagi Perekonomian Nasional dan 
Daerah di Surakarta (2004)

Lokakarya Dalam Rangka 
Regional Development dan 
Poverty Reduction Program di 
Yogyakarta (2004)

Sosialisasi Pembentukan 
Lembaga Kerjasama Antar 
Daerah Kab/Kota Wilayah 
Pantura Korwil III di Semarang 
(2004)

Seminar di Fakultas Ekonomi 
UNDIP (2004)

Workshop Nasional Akuntansi 
Sektor Publik di Semarang 
(2004)

Konreg PDRB di Mataram (2004)

Seminar Nasional Prospek 
Perekonomian Indonesia Tahun 
2004 di Semarang (2003)

Pelatihan Perbarindo Jateng di 
Semarang (2003)

Seminar Nasional Fakultas 
Ekonomi UNWIKU Purwokerto 
(2003)
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18.

19.

20

21

22

 23

Kebijakan Pembangunan 
Pendidikan

Pembangunan Bidang 
Pendidikan di Era Otonomi 
Daerah

Pokok Permasalahan dalam 
Penanaman Modal di Indonesia

Evaluasi Ekonomi Jawa Tengah 
Tahun 2006 dan Prospek Tahun 
2007

Dampak Globalisasi Ekonomi 
terhadap Ketahanan Nasional

Dampak Gejolak Perekonomian 
Global terhadap Perekonomian 
Indonesia

Sosialisasi Kurikulum Berbasis 
Kompetensi di Semarang (2002)

Workshop Sistem Pembangunan 
Bidang Pendidikan (2002)

Expert Meeting yang 
diselenggarakan oleh Mahkamah 
Konstiitisi

Forum Diskusi Ekonomi di Bank 
Indonesia Cabang Semarang,  
Tanggal 27 Desember 2007.   

Orasi Ilmiah pada Hari Ulang 
Tahun ke 43 LEMHANNAS RI, 
tanggal 24 Mei 2008

Seminar Nasional yang 
diselenggarakan oleh ISEI tahun 
2008  dengan topik: 
Pemberdayaan Ekonomi 
Rakyat ditengah turbulansi 
Perekonomian Global: Jembatan 
Emas Menuju Kemandirian 
Ekonomi Indonesia

No. JUDUL MAKALAH SEMINAR





Sang Pendidik

Sang Pendidik

OBITUARI 
UNTUK PROF. MIYASTO DARI KELUARGA, 

SAHABAT DAN KOLEGA

M. LUTHFI HAMIDI

OBITUARI 
UNTUK PROF. MIYASTO DARI KELUARGA, 
SAHABAT DAN KOLEGA

S
ang Pendidik
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ROF. M
IYASTO 

DARI KELUARGA, SAHABAT DAN KOLEGA

Orang yang telah selesai dengan dirinya, akan diundang oleh Tuhan untuk 
mengurusi persoalan yang lebih luas. Jadi amanah atau tanggung jawab 
itu tidak perlu dicari. Ia akan memperolehnya seiring dengan 
keberhasilannya dalam menggarap diri. Prof. Miyasto termasuk orang 
yang telah berhasil menggarap diri tersebut. Menjadi apapun—mulai dari 
Pembantu Rektor, Kepala BAPPEDA, hingga Ketua Takmir Masjid—beliau 
siap. Karena sesungguhnya semua peran itu memiliki substansi yang 
sama. Yaitu bagaimana melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. 

Rabu, 24 Maret 2021 Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis 
Universitas Diponegoro (Undip) itu telah memenuhi panggilan Allah Swt. 
Beliau sudah tidak ada di samping kita, namun nilai-nilai (values) hidup 
dan inspirasinya masih menetap di dalam hati banyak orang. Obituari di 
buku ini dengan sangat jelas menunjukkannya.

Selamat jalan Prof. 
Sugeng tindak Sang Pendidik
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