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Abstrak 

 

 

Yuyun Wirasasmita adalah satu di antara sedikit tenaga pengajar di Universitas 

Padjadjaran yang sejak awal kedatangannya hingga pensiun hampir selalu jadi 

pemimpin.  Keberadaan beliau telah mengkontribusi banyak bagi kemajuan Universitas 

Padjadjaran baik dalam peningkatan sumber daya manusia maupun dalam 

pembangunan fisik. Banyak hal yang bisa diteladani dari Prof. Dr. Yuyun Wirasasmita, 

M.Sc. dalam hal kepemimpinan dan intelektuaitasnya. 

 

 

 
I 

Kepindahan  Yuyun Wirasasmita dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah 

Mada pada tahun 1961 merupakan berkah yang amat berharga bagi Universitas 

Padjadjaran. Betapa tidak, kedatangan Yuyun Wirasasmita saat Fakultas Ekonomi 

kekurangan dosen tetap yang memiliki latar pendidikan sarjana ekonomi; bahkan dekan 

yang memimpin pun berasal dari luar Fakultas Ekonomi, yakni dirangkap oleh Dekan 

Fakultas Sosial dan Politik Universitas Padjadjaran, Drs. Kabullah Wijaya Amiarsa. 

Kahadiran Yuyun Wirasasmita, karenanya, merupakan darah segar yang menghidupkan 

denyut nadi Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran. Lebih-lebih saat itu masih 

jarang dosen Universitas Padjadjaran lulusan dari luar negeri. Tampaknya tidak 

berlebihan bila kolega beliau, Bapak Drs. H. Soeharsono Sagir
3
 (mantan Pembantu 

Dekan I Bidang Akademik tahun 1964-1968 dan mantan Dekan Fakultas Ekonomi 

                                                           
1
 Bahan untuk tulisan ini banyak diperoleh dari buku Dadi Pakar (Penyunting). 2006. Pengabdian 

Seorang Anak Desa; 75 Tahun Yuyun Wirasasmita. Bandung: Angkasa. 
2
 Staf Pengajar Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran. 

3
 H. Soeharsono Sagir, “Prof. Dr. H. Yuyun Wirasamita, M.Sc. yang saya kenal”, dalam Dadi Pakar 

(Penyunting). 2006. Pengabdian Seorang Anak Desa; 75 Tahun Yuyun Wirasasmita. Bandung: Angkasa, 

hal. 93 
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tahun 1968-1972) mengatakan bahwa “Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran 

memenuhi syarat berpredikat sebagai fakultas ekonomi  sejak dipimpin oleh dekan 

Yuyun Wirasasmita (1964-1968)”. 

Keberkahan yang amat berharga atas kehadiran Yuyun Wirasamita di tengah-

tengah lingkungan Universitas Padjadjaran pun tampak pada perjalanan karir beliau 

yang sulit tertandingi. Hampir empat dasawarsa (1962-1999) beliau dipercaya menjabat 

jabatan struktural dengan reputasi tinggi. Ini menandakan bahwa Fakultas Ekonomi dan 

Universitas Padjadjaran sangat membutuhkan beliau. 

Tidak hanya bagi lembaga, keberkahan kehadiran Yuyun Wirasasmita pun 

dirasakan oleh para mahasiswa, anak didiknya, dan oleh siapa pun yang pernah menjadi 

mahasiswa bimbingannya di berbagai strata. Sebagai pendidik, beliau adalah pendidik 

sejati. Dikatakan oleh Prof. Dr. H. Usman Hardi
4
 (mantan Dekan Fakultas Ekonomi dan 

mantan Pembantu Rektor IV Bidang Kerja Sama), bahwa “walaupun Pak Yuyun 

menjadi Dekan Fakultas Ekonomi bahkan menjadi Rektor Universitas Padjadjaran 

selama dua periode berturut-turut, tetapi [beliau] tetap melaksanakan tugas utamanya 

untuk memberikan kuliah di hadapan para mahasiswanya.” Begitu pula, berkat “tangan 

dingin” beliau dalam membimbing mahasiswa dari berbagai strata, telah lahir sejumlah 

sarjana, magister dan doktor. Ketekunan, kesungguhan, kedisiplinan dan sifat 

kebapakan yang beliau tunjukkan selama membimbing mahasiswa, beliau hantarkan 

anak didiknya ke pintu gerbang kehidupan yang lebih bermakna di masa depannya. 

Pengalaman menarik disampaikan oleh Dr. H. Abdul Manan
5
. Sebagai seorang kandidat 

doktor ekonomi saat itu, beliau hampir putus asa  untuk bisa menuntaskan penelitian 

disertasinya karena sejumlah kesulitan yang ia hadapi. Dr. H. Abdul Manan 

menyampaikan kesannya sebagai berikut: “ …berkat kesabaran dan optimisme Prof. 

Yuyun yang senantiasa memberikan harapan kepada saya dengan suatu ungkapan yang 

mengandung magis bagi diri saya yaitu [beliau mengatakan]: ‘Saya antar Anda sampai 

pada tujuan, jangan berputua asa’”.  

                                                           
4
 H. Usman Hardi, “Semangan Mendidik Sang Guru”, dalam Dadi Pakar (Penyunting). 2006. Pengabdian 

Seorang Anak Desa; 75 Tahun Yuyun Wirasasmita. Bandung: Angkasa, hal. 122. 
5
 Abdul Hamid, “Prof. Dr. H. Yuyun Wirasamita, M.Sc. seorang Pendidik Sejati”, Dadi Pakar 

(Penyunting). 2006. Pengabdian Seorang Anak Desa; 75 Tahun Yuyun Wirasasmita. Bandung: Angkasa, 

hal. 194. 
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Beliau pun senantiasa menyemangati, memfasilitasi dan memberi kemudahan 

kepada para dosen yang berkeinginan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. 

Dukungan dan bantuan beliau tidak sebatas retorika yang dipidatokan di atas mimbar. 

Akan tetapi sungguh direalisasikan dalam kenyataan. Satu di antara sekian banyak 

contoh adalah kesan yang disampaikan oleh Prof. H.T. Dzulkarnain Amin, SE, MA, 

PhD.
6
 Ketika Dzulkarnain Amin menyampaikan keengganannya berangkat ke Amerika 

melanjutkan studi S-3 padahal beliau sudah lulus test. Pak Yuyun mengomentari ”Sdr. 

ini aneh, orang lain antri minta ke Amerika, ini sudah ada kesempatan tidak mau 

berangkat“. Rupanya keengganan Dzulkarnaen Amin ini lebih karena alasan pribadi, 

yakni beliau trauma betapa beratnya hidup sendirian bertahun-tahun selama studi S-2 di 

Amerika. Pak Yuyun surti atas alasan Dzulkarnaen Amin ini, sehingga beliau dengan 

sangat ” berani“ menyampaikan [sebuah janji] ”berangkat saja dulu, nanti keluarganya 

akan saya kirim belakangan“. Janji itu beliau tepati. Kira-kira setahun kemudian istri 

dan ketiga anak Dzulkarnaen Amin diberangkatkan ke Amerika. Selanjutnya 

Dzulkarnaen Amin menuturkan ”saya tidak tahu dari mana beliau mencari dana. Pada 

waktu itu keuangan negara, terutama keuangan Universitas Padjadjaran tidak sebaik 

sekarang“. Hal serupa ternyata dialami juga oleh dosen-dosen yang lain.  

Melalui tangan dingin seperti itu lahirlah sejumlah magister dan doktor, yang 

banyak dari mereka berkontribusi besar di lingkungannya masing-masing, bahkan tidak 

sedikit dari mereka yang jadi pemimpin. Yuyun Wirasamita bahkan hampir ”terlambat“ 

mendapatkan gelar doktor untuk dirinya sendiri karena mendahulukan murid-muridnya 

yang lebih yunior. Tak terbersit sedikit pun dalam benak beliau ketakutan tersaingi oleh 

yunior dan murid-muridnya. Oleh karena itu, tidak berlebihan bila tulisan ini diberi 

anak judul ”a king maker”; karena Yuyun Wirasasmita telah banyak membuat 

seseorang menjadi raja (baca: pemimpin). 

Sekelumit kesan dan pesan kolega dan murid beliau seperti diraikan di atas 

sengaja didahulukan dalam tulisan ini, mengingat betapa tinggi nilai dan pesan moral 

terkandung di dalamnya. Uraian di atas sebaiknya menginspirasi siapa pun khususnya 

pihak-pihak decision makers di lingkungan Universitas Padjadjaran. 

                                                           
6
 H.T. Dzulkarnain Amin, “Prof. Yuyun Wirasasmita sebagai pejuang, Ilmuwan, dan Administrator”, 

dalam Dadi Pakar (Penyunting). 2006. Pengabdian Seorang Anak Desa; 75 Tahun Yuyun Wirasasmita. 

Bandung: Angkasa, hal. 114-115. 
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II 

  

Yuyun Wirasamita adalah seorang anak desa. Beliau lahir di desa Cibodas, 

kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung tanggal 13 Februari 1931. Setelah 

menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar Cibodas, Cisondari, Yuyun 

Wirasasmita  melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Kertasari, Nieuwe 

Straat, Bandung. Selanjutnya diteruskan ke Sekolah Menengah Atas, Jalan Belitung, 

Bandung. 

 Setelah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas, Yuyun Wirasasmita 

melanjutkan studi ke tingkat pendidikan tinggi di Yogyakarta, yaitu ke Fakultas 

Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Beliau mendapatkan gelar Bakalaureat Ekonomi 

Perusahaan pada tahun 1957. Kemudian beliau melanjutkan kuliah ke The University of 

Wisconsin Amerika Serikat dan memeroleh gelar Master of Science (M.Sc.) di bidang 

Economics pada tahun 1960. Setelah diselingi mengabdi di Fakultas Ekonomi 

Universitas Gadjah Mada (sebagai dosen dan peneliti), di Fakultas Ekonomi Universitas 

Padjadjaran (sebagai dosen dan dekan) dan di Universitas Padjadjaran (sebagai rektor), 

baru pada tahun 1989 beliau memeroleh gelar doktor di Rijksuniversiteit Ghent dalam 

bidang Economische Wetenschappen di Belgia.  Demikianlah sekelumit riwayat 

pendidikan Yuyun Wirasasmita. 

 Sepanjang karirnya di Universitas Padjadjaran, sepertinya beliau ditakdirkan 

untuk menjadi seorang pemimpin yang handal. Hal ini tampak dari jabatan-jabatan 

struktural yang disandangnya. Diawali sebagai Sekretaris Dekan di Fakultas Ekonomi 

Universitas Padjadjaran, selanjutnya Yuyun Wirasamia M.Sc. terpilih sebagai Dekan 

Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran tahun 1964-1968. Saat beliau menjadi dekan, 

beliau pun dipercaya oleh R. Moh. Sanusi Hardjadinata (Rektor Universitas Padjadjaran 

tahun 1964-1966) untuk menjabat Pembantu Rektor III. Yuyun Wirasasmita M.Sc. 

kembali terpilih sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran pada tahun 

1977-1982. Setelah selesai menjabat sebagai dekan, selanjutnya  Yuyun Wirasasmita 

M.Sc. terpilih sebagai Rektor Universitas Padjadjaran selama dua periode, dari tahun 

1982-1990. Selepas menduduki jabatan-jabatan struktural penting di Universitas 

Padjadjaran, beliau diangkat sebagai Rektor Institut Koperasi Indonesia (Ikopin) juga 

selama dua periode, sejak tahun 1991 sampai dengan 1999. 
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III 

  

Sejak tahun 1957 Yuyun Wirasasmita M.Sc. bekerja di almamaternya. Beliau 

diangkat sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Selain sebagai 

pengajar, beliau pun adalah seorang peneliti dan sebagai Liason Officer dalam kerja 

sama Universitas Gadjah Mada dengan Universitas Wisconsin Amerika Serikat.  

 Keberadaan Yuyun Wirasasmita M.Sc. di Universitas Gadjah Mada cukup 

dihargai karena prestasi-prestasi kerjanya. Hal ini terlihat misalnya dari berbagai 

fasilitas yang diberikan Universitas Gadjah Mada kepada Yuyun Wirasasmita, seperti 

antara lain perumahan (perumahan bekas Colombo Conference) yang terbilang mewah 

untuk ukuran saat itu. Beliau pun memeroleh ruang kerja sendiri. Di Fakultas Ekonomi 

Universitas Gadjah Mada Yuyun Wirasasmita M.Sc. mengajar bersama-sama dengan 

Prof. Ward, kemudian dengan Prof. Spiva dari Amerika Sekikat. Pengalaman mengajar 

bersama dengan dua orang guru besar ini merupakan pengalaman sangat penting yang 

menginspirasi Yuyun Wirasasmita M.Sc. untuk senantiasa meningkatkan kualitas 

proses belajar mengajar pada masa-masa selanjutnya. Sejak masa itu, bakat-bakat serta 

jiwa sebagai pendidik sudah tampak. Kemampuan Yuyun Wirasasmita M.Sc. dalam  

menjelaskan suatu persoalan kepada mahasiswa sering mendapat apresiasi dari guru 

besar Amerika Serikat itu. Suatu waktu seusai kuliah, profesor dari Amerika Serikat itu 

menyalami Yuyun Wirasasmita sambih berkata: ”You can explain a difficult subject in 

a plain idea better than I do”. 

 Di tengah suasana yang menyenangkan dalam mengabdikan diri di Fakultas 

Ekonomi Universitas Gadjah Mada, tiba-tiba beliau menerima pemberitahuan bahwa 

beliau harus pindah ke Bandung untuk mengabdikan diri di Universitas Padjadjaran. 

Tentu saja, awalnya beliau keberatan dan langsung menghadap Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Prof. Kertonegoro untuk mengusulkan apakah 

beliau dapat menonaknya. Prof. Kertonegoro menjawabnya: “Itu adalah keputusan 

Menteri [Menteri PTIP]. Saudara sebagai pegawai negeri tidak dapat menolaknya”. 

Setelah dilaksanakan acara penglepasan, akhirnya dengan berat hati Yuyun Wirasasmita 

M.Sc.  meninggalkan almamaternya yang sangat ia kagumi. 



6 

 

 

IV 

 

 Dalam kedatangan pertamanya ke Universitas Padjadjaran, Yuyun Wirasasmita  

menemui Dekan Fakultas Ekonomi, Drs. Kabullah Wijaya Amiarsa, yang waktu itu 

menjabat juga sebagai Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Padjadjaran. 

Pertemuan kedua orang tersebut berlangsung akrab, karena ternyata Drs. Kabullah 

Wijaya Amiarsa pun adalah alumni Universitas Gadjah Mada meskipun dari fakultas 

yang berbeda, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Selanjutnya oleh Dekan Fakultas 

Ekonomi ini Yuyun Wirasasmita  diperkenalkan kepada Rektor Universitas 

Padjadjaran, yang waktu itu dijabat oleh Prof. Mr. Iwa Kusuma Sumantri. Pesan yang 

disampaikan Prof. Mr. Iwa Kusuma Sumantri kepada Yuyun Wirasasmita M.Sc. adalah: 

“Saudara sudah menjadi bagian dari Universitas Padjadjaran. Kembangkan Universitas 

Padjadjaran menjadi universitas yang menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Barat dan 

Indonesia”. 

 Jabatan pertama yang diberikan kepada Yuyun Wirasasmita M.Sc. adalah 

Sekretaris Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran. Sebagai sekretaris, Yuyun 

Wirasasmita M.Sc.  berkesempatan untuk memelajari kendala-kendala yang dihadapi 

dan peluang-peluang yang dimiliki untuk mengembangkan Fakultas Ekonomi. Menurut 

pengamatan Yuyun Wirasasmita, kendala yang dihadapi Fakultas Ekonomi saat itu 

adalah masih banyaknya dosen luar biasa, prasarana dan sarana sangat terbatas. 

Demikian juga halnya dengan masalah keuangan. Kantor dekan dan ruang kerja 

administrasi tidak memadai. Bahkan ruang kuliah masih bergiliran dengan fakultas lain.  

 Pada tahun 1964, Yuyun Wirasasmita M.Sc. terpilih sebagai Dekan Fakultas 

Ekonomi. Dengan demikian Yuyun Wirasasmita M.Sc. adalah dekan ketiga sejak 

Fakultas Ekonomi berdiri, yakni setelah Prof. Mr. Iwa Kusumasumantri (1957-1961) 

dan Drs. Kabullah Wijaya Amiarsa (1961-1964). Pada periode kepemimpinan Yuyun 

Wirasasmita M.Sc., Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran ditargetkan menjadi 

Fakultas Ekonomi bertaraf  internasional, seiring dengan tujuan Universitas Padjadjaran 

saat itu yang ingin mengembangkan diri menjadi national university, bukan local 

university. Untuk itu, Pak Yuyun merencanakan beberapa program yang dianggap 

urgen, yaitu:  
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1. Membentuk kepemimpinan fakultas. 

2. Perbaikan kurikulum. 

3. Mengefisienkan administrasi akademik. 

4. Menjalin kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga-lembaga lain. 

Bila pada masa-masa sebelumnya organisasi kepemimpinan fakultas itu terdiri 

atas dekan dan sekretaris, maka sejak masa kepemimpinan Yuyun Wirasasmita M.Sc. 

terjadi perubahan struktur organisasi fakultas. Yuyun Wirasasmita M.Sc. sebagai dekan 

dibantu oleh tiga orang pembantu, yaitu Pembantu Dekan I adalah Drs. Soeharsono 

Sagir, Pembantu Dekan II Drs. Hassan Poeradimadja dan Pembantu Dekan III adalah 

Drs. Surachman Sumawihardja, yang kemudian karena Surachman pergi ke Jerman 

untuk studi jabatan ini diserahkan kepada Drs. Sulaeman Baehaki. Gaya kepemimpinan 

Yuyun Wirasamita dalam mengelola Fakultas Ekonomi adalah kebersamaan. Artinya, 

segala masalah dibahas bersama dan menjadi tanggung jawab bersama. 

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, pemimpin fakultas sering 

menyelenggarakan lokakarya kurikulum, yang dalam pelaksanaannya berkerja sama 

dengan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Fakultas Ekonomi Universitas 

Gadjah Mada. Melalui upaya itu, kurikulum Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran 

pada saat itu relatif sama dengan kurikulum Fakultas Ekonomi di kedua universitas tadi. 

Peningkatan kualitas pendidikan pun dilakukan dengan meningkatkan kualitas tenaga 

pengajar.  

Periode ini pun merupakan periode penting bagi perkembangan Fakultas 

Ekonomi Universitas Padjadjaran, karena  pada periode ini sudah dihasilkan lulusan 

yang kemudian diangkat menjadi dosen. Dengan demikian, jumlah dosen meningkat 

dari 50 menjadi 89 orang, sehingga upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan 

melalui  perkuliahan pun berjalan lebih teratur dan terjadwal. Selain itu, kualitas 

pendidikan pun semakin meningkat seiring dengan adanya beberapa guru besar. Guru 

besar yang dimiliki Fakultas Ekonomi saat itu di antaranya adalah Prof. Dr. Nyoto 

Amidjojo, Prof. Dr. Prajudi Atmosudirdjo, Prof. Sindian Djajaningrat, S.H., Prof. Drs. 

Hindersah Wiratmadja. Selanjutnya, pada awal periode Orde Baru Dr. Mohammad 

Hatta pun menjadi staf pengajar luar biasa Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran. 

Pada masa kepemimpinan Yuyun Wirasasmita M.Sc. pun dihasilkan seorang doktor 

dalam Ilmu Ekonomi yaitu Dr. Suparman Sumahamidjaja, dan pengiriman dosen ke 
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Amerika Serikat untuk studi lanjut, yaitu Dra. Mulyamah sehingga mendapat gelar 

magister dalam bidang akutansi. 

Peristiwa lain pada masa kepemimpinan Yuyun Wirasasmita ini adalah 

dipindahkannya kembali Jurusan Akutansi dari Fakultas Sosial Politik ke Fakultas 

Ekonomi. Pemindahan jurusan ini dianggap sebagai sebuah prestasi dalam 

kepemimpinan Yuyun Wirasasmita mengingat betapa alotnya proses ini dilakukan. 

Dengan demikian, Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran saat itu memiliki tiga 

jurusan yaitu Jurusan Ekonomi Umum, Jurusan Ekonomi Perusahaan dan Jurusan 

Akutansi.  

Sebagai puncak prestasi periode kepemimpinan Yuyun Wirasasmita adalah 

Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran dipercaya menjadi penyelenggara kongres 

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) yang pertama kali setelah Orde Baru. Kongres 

tersebut mendapat perhatian dari para pakar ekonomi dalam dan luar negeri. Kongres ini 

pun dihadiri para ekonom senior negeri ini, seperti Prof. Dr. Wijoyo Nitisastro, Prof. Dr. 

Sarbini Sumawinata, Drs. Frans Seda, Drs. Radius Prawiro, Prof. Dr. Sadeli dan Dr. 

Mohammad Hatta.  

Di tengah-tengah Yuyun Wirasasmita M.Sc. menjabat dekan Fakultas Ekonomi, 

beliau pun diangkat oleh R. Moh. Sanusi Hardjadinata (rektor periode 1964-1966) 

sebagai Pembantu Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, menggantikan Prof. 

Drs. Harsoyo.  

Setelah menyelesaikan tugas sebagai Dekan Fakultas Ekonomi periode tahun 

1964-1968 dengan penuh prestasi, selang dua periode kepemimpinan dekan, yaitu Drs. 

Soeharsono Sagir (1968-1972) dan Drs. Moch. Hassan Peoradimadja (1972-1976), 

Yuyun Wirasasmita terpilih kembali sebagai Dekan Fakultas Ekonomi untuk periode 

tahun 1976-1982. 

Pada periode ini tercatat sejumlah perkembangan penting. Secara organisasi 

terdapat perubahan nama jurusan. Jurusan Ekonomi Umum berubah menjadi Jurusan 

Ekonomi dan Studi Pembangunan, sedangkan Jurusan Ekonomi Perusahaan berubah 

menjadi Jurusan Manajemen. Berkat upaya mengembangkan diri yang sudah dirintis 

pada periode sebelumnya, Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran akhirnya dapat 

mensejajarkan diri dengan Fakultas Ekonomi di universitas lain, khususnya Universitas 

Indonesia dan Universitas Gadjah Mada. Bahkan Fakultas Ekonomi Universitas 
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Padjadjaran dapat menampilkan diri dengan konsentrasi berbeda dengan yang lain. Bila 

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia lebih banyak mengkonsentrasikan diri pada 

masalah-masalah ekonomi makro dan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada 

kepada masalah ekonomi pertanian dan pedesaan, maka Fakultas Ekonomi Universitas 

Padjadjaran kegiatan-kegiatan ilmiahnya lebih memfokuskan pada masalah usaha kecil, 

menengah, koperasi dan sumber daya manusia. 

Kegiatan-kegiatan ilmiah dengan konsentrasi yang disebut di atas semakin 

meningkat kualitas dan frekuensi kegiatannya terutama setelah didirikan dua lembaga, 

yaitu Lembaga Manajemen (LM) dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ekonomi 

Sumber Daya (LPPES). 

Dengan berdirinya LPPES, penelitian sangat berkembang terutama mengenai 

sektor informal. LPPES telah menjadi pelopor dalam penelitian bidang tersebut. Sektor 

informal di hampir seluruh kota besar di Indonesia telah diteliti dan menjadi rujukan 

bagi instansi-instansi lain, seperti Bappeda dan Bappenas.  

Dalam rangka peningkatan kualitas bidang akademeik diselenggarakan kerja 

sama dengan beberapa universitas luar negeri, di antaranya Universitas Leuven, Ghent 

(Belgia), Marburg (Jerman), The University of Philippines, dan beberapa universitas di 

Amerika Serikat. Guru-guru besar dari Ghent, secara teratur dalam jangka waktu kurang 

lebih lima tahun memberikan kuliah kepada para dosen Fakultas Ekonomi, mahasiswa 

S1 dan mahasiswa pascasarjana. Kerja sama dengan Universitas Ghent berhasil efektif. 

Di samping dosen dan guru besar dari Universitas Ghent datang secara teratur ke 

Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran memberikan kuliah, diskusi, seminar dan 

semacamnya, juga dikirim dosen-dosen Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran ke 

Universitas Ghent untuk belajar. Kerja sama dengan Universitas Ghent menghasilkan 

lulusan-lulusan master dan doktor. Demikian juga kerja sama dengan The University of  

Philippines dan universitas-universitas di Australia. 

Kerja sama dengan Universitas Marburg dirintis dalam rangka pendalaman 

pengetahuan tentang koperasi. Universitas Marburg merupakan salah satu universitas 

yang handal dalam pengembangan ilmu perkoperasian di Eropa. Empat orang guru 

besar dari universitas tersebut memberikan kuliah mengenai perkoperasian kepada 

kelompok dosen koperasi. Selama kerja sama dengan Universitas Marburg lima buku 

mengenai koperasi telah diterbitkan dan dijadikan buku pegangan pelajaran koperasi di 
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perguruan tinggi. Selanjutnya ilmu koperasi dijadikan kajian di Pascasarjana 

Universitas Padjadjaran, sehingga banyak dosen dari perguruan tinggi lain menuntut 

ilmu kopersi di sini. 

Dalam rangka meningkatkan kerja sama dalam bidang penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, Fakultas Ekonomi bekerja sama dengan Bank 

Indonesia, Konrad Adenauer Stiftung dan Departemen Perindustrian. Dengan Bank 

Indonesia kerja sama diwujudkan dalam bentuk mengadakan Based Line Survey, 

meneliti Potensi Penabungan untuk hampir seluruh propinsi di Indonesia dan 

menyediakan tenaga-tenaga konsultan untuk Bank Indonesia.  

Kerja sama dengan Konrad Adenauer Stiftung dilaksanakan dengan Lembaga 

Manajemen Fakultas Ekonomi. Berkat kerja sama dengan Kondrad Adenauer Stifftung   

Lembaga Manajemen dapat melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

yang khusus ditujukan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah (usaha kecil, 

menengah dan koperasi) untuk berbagai profesi. Di samping itu, Lembaga Manajemen 

pun dapat menyelenggarakan seminar-seminar setiap tahun yang membahas masalah-

masalah pembinaan usaha kecil dan menengah. Seminar-seminar ini dihadiri oleh 

seluruh Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi yang ada di Indonesia. Salah satu hasil 

konkret kerja sama dengan Kondrad Adenauer Stifftung  ialah dijadikannya Bandung 

sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi keberhasilan pembinaan pelatihan. Selain itu, 

juga berhasil disusun modul kewirausahaan baik untuk pelatihan maupun untuk mata 

kuliah kewirausahaan di perguruan tinggi. Kerja sama dengan Konrad Adenauer 

Stiftung yang berlangsung selama lima tahun (1985-1990), menjadikan Lembaga 

Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran menjadi terkenal, karena setiap 

tahun mampu mengadakan seminar-seminar baik tingkat nasional maupun internasional. 

Keberhasilan Yuyun Wirasasmita M.Sc. dalam memimpin Fakultas Ekonomi 

tampaknya menjadi penguat alasan terpilihnya beliau sebagai Rektor Universitas 

Padjadajaran. Gaya kepemimpinan beliau sewaktu menjadi Dekan Fakultas Ekonomi 

turut mewarnai gaya beliau dalam memimpin Universitas Padjadjaran. 
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V 

  

Puncak karir  Yuyun Wirasasmita M.Sc. dalam pengabdiannya ke Universitas 

Padjadjaran adalah terpilihnya beliau jadi rektor, bahkan untuk masa dua periode 

berturut-turut, yaitu 1982 – 1986 dan 1986 – 1990. Bila sejak Univeristas Padjadjaran 

dipimpin oleh presidium yang diketuai oleh R. Ipik Gandamana dihitung sebagai 

pemimpin pertama, berarti Yuyun Wirasasmita M.Sc. menduduki urutan kesembilan 

sebagai pemimpin Universitas Padjadjaran.  

Saat-saat awal Yuyun Wirasasmita M.Sc. menduduki jabatan rektor, masalah 

yang sedang dihadapi Universitas Padjadjaran antara lain adalah: 

1. Perkembangan tiap-tiap fakultas kurang seimbang, bahkan terkesan yang lebih 

menonjol adalah peran masing-masing fakultas. 

2. Pelaksanaan tridharma yang belum serasi. 

3. Belum adanya buku pedoman universitas yang mengatur kegiatan akademik. 

4. Rendahnya AEE atau produktivitas lulusan untuk beberapa fakultas. 

5. Masalah-masalah kelembagaan yang belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

manajerial sesuai dengan prinsip ”good governance” di universitas. 

6. Lemahnya daya serap keuangan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan 

dan biaya operasional lainnya. 

7. Peningkatan kualitas dosen, mahasiswa dan unsur-unsur sumber daya manusia 

lainnya. 

8. Intensifikasi dan perluasan kerja sama dengan universitas di luar negeri. 

9. Rendahnya daya serap penelitian. 

10. Masalah pembangunan Kampus Jatinangor. 

Dalam menjalankan tugasnya sebagai rektor, Yuyun Wirasasmita M.Sc. 

didampingi oleh para pembantu rektor, yaitu Pembantu Rektor I Prof. dr. Sambas 

Wiradisuria, Pembantu Rektor II Prof. Dr. Soeharsono, dan Pembantu Rektor III Prof. 

Dr. Imang Hasansulama. Pada periode kedua kepemimpinannya beliau dibantu oleh 

Pembantu Rektor I Prof. Dr. Lukito Sukahar, Pembantu Rektor II Prof. Dr. Emuch 

Herman Sumantri dan Pembantu Rektor III dr. Abdullah Himendra Wargahadibrata. 

Gaya kepemimpinan beliau sewaktu memimpin universitas sama seperti sewaktu 
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memimpin fakultas, yaitu kebersamaan. Hanya saja, tentunya, ruang lingkupnya lebih 

luas meliputi kebersamaan dengan pemimpin fakultas, senat universitas dan lembaga-

lembaga yang ada di lingkungan Universitas Padjadjaran. 

Berkat kerja sama dan gaya kepemimpinan yang menekankan kebersamaan, 

maka masalah demi masalah di atas dapat diselesaikan, di antaranya: 

1. Buku Pedoman Universitas Padjadjaran untuk pertama kalinya berhasil disusun, 

yang berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat umum dan ketentuan-ketentuan yang 

berlaku di tiap-tiap fakultas, seperti Buku Pedoman Bimbingan Akademik. 

2. Membangun Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di tingkat 

universitas.  

3. Pelaksanaan-pelaksanaan tridharma lebih terintegrasi dan bersinergi. 

Selain itu, perlu juga dicatat di sini adalah upaya yang dilakukan Yuyun 

Wirasasmita M.Sc. guna meningkatkan komunikasi dengan seluruh stafnya. Pada masa 

kepemimpinan Yuyun Wirasasmita M.Sc. ditradisikan penyelenggaraan rapat unsur-

unsur pemimpin yang meliputi rektor dan para pembantunya dengan para dekan dan 

ketua-ketua lembaga. Rapat tersebut dilaksanakan secara teratur tiap tanggal 15 setiap 

bulan. Dengan demikian, semua unsur peminpin dapat mengetahui dan mengevaluasi 

kegiatan tridharma baik yang diselenggarakan di tingkat universitas maupun fakultas. 

Rapat tiap tanggal 15 itu ditindaklanjuti dengan rapat antara para pembantu rektor  

dengan para pembantu dekan pada tiap tanggal 16. Selanjtnya tiap apel bendera tanggal 

17 secara bergiliran dekan fakultas mengumumkan hasil-hasil rapat kepada seluruh 

unsur universitas yang hadir dalam upacara itu. Bentuk komunikasi beserta jadwal yang 

dilaksanakan secara teratur tersebut sangat memperlancar pengelolaan universitas 

melalui interaksi dengan fakultas-fakultas dan lembaga-lembaga di lingkungan 

Universitas Padjadjaran. 

Momentum penting dalam kepemimpinan Yuyun Wirasasmita M.Sc. adalah 

pengembangan kampus Universitas Padjadjaran ke Jatinangor. Bangunan fisik yang 

dibangun adalah: 

1. Gedung Jurusan Farmasi sebanyak dua buah. 

2. Gedung Fakultas Pertanian sebanyak dua buah. 

3. Gedung Fakultas MIPA sebanyak dua buah. 

4. Gedung Pedca. 
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5. Pembuatan pagar sekeliling kampus guna menjaga keamanan, pembuatan cekdam 

guna menanggulangi banjir, penghijauan dengan menanam pohon kemiri dan 

pohon-pohon keras lainnya dalam upaya konservasi lahan. 

Dalam rangka merespons Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1980 tentang 

Organisasi Universitas Negeri/Institut Negeri dan Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan No. 13/0/1982 tentang Tata Kerja Universitas, Yuyun Wirasasmita M.Sc. 

segera meresponsnya dengan melakukan perubahan-perubahan Struktur Organisasi 

Universitas Padjadjaran.  

Tidak kalah  pentingnya dengan yang disebut di atas, pada masa Yuyun 

Wirasasmita M.Sc. jadi rektor dibuka sejumlah program strata baru, yaitu dibukanya 

program strata D III Pendidikan Ahli Administrasi Perusahaan (PAAP) Fakultas 

Ekonomi. Pembukaan program D III ini menginspirasi rektor-rektor berikutnya 

membuka program-program diploma III di beberapa fakultas lainnya. Yang 

melatarbelakangi Yuyun Wirasasmita  membuka program diploma III saat itu antara 

lain untuk menampung anak-anak karyawan dan dosen serta masyarakat lainnya yang 

tidak diterima di jenjang S1 melalui UMPTN. Pada periode Yuyun Wirasasmita pula 

mulai dibuka program ekstensi dan program pascasarjana. 

Guna meningkatkan kualitas staf pengajar, pengiriman dosen ke luar negeri 

dalam bentuk kerja sama pun banyak dilakukan. Jalinan kerja sama dengan universitas-

universitas di luar negeri pun mengalami peningkatan. Misalnya, kerja sama dengan 

universitas-universitas di Amerika Serikat, Eropa, Australia dan beberapa negara Asia 

seperti Jepang, Malaysia dan Filipina. Kerja sama penelitian dengan lembaga-lembaga 

di luar negeri mengahsilkan penemuan-penemuan baru dalam bidang obat-obatan. Kerja 

sama dengan Pemerintah Jepang terwujud dalam bentuk dibangunnya Gedung Pusat 

Stui Bahasa Jepang pada tahun 1987. Pembangunan gedung Pusat Studi Bahasa Jepang 

ini semakin menyemangati perluasan kampus Universitas Padjadjaran di Jatinangor. 

Hubungan dengan Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) telah menghasilkan 

kerja sama yang sangat erat dan berkelanjutan antara lain dalam bentuk kegiatan 

Simposium Kebudayaan Indonesia Malaysia (SKIM) yang diadakan secara bergiliran 

dan berkala tiap dua tahun. 

Pada periode Yuyun Wirasasmita ini Unversitas Padjadjaran mulai merintis 

menyelenggarakan pendidikan atas dasar Sistem Kredit Semester (SKS), sekalipun 
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belum merupakan sistem kredit yang murni. Fungsi dosen pun diperluas, tidak hanya 

sebagai pangasuh mata kuliah, tapi sekaligus diharapkan dapat menjalankan peran 

sebagai dosen wali atau pembimbaing akademik. Selaku dosen wali, ia dituntut untuk 

memahami kurikulum yang berlaku di fakultasnya masing-masing, terutama 

menyangkut alur, urutan, dan kaitan semua mata kuliah yang disajikan. Menyadari 

adanya kebutuhan dosen wali, pihak universitas pun akhirnya menerbitkan buku 

panduan untuk dosen wali.  

Mengingat semakin intensifnya kerja sama dengan lembaga-lembaga luar baik 

yang masih ada di dalam negeri maupun luar negeri, maka universitas menganggap 

perlu segera memiliki fasilitas akomodasi. Untuk itu Yuyun Wirasasmita sebagai 

pemimpin universitas berinisiatif membangun Wisma Unpad di jalan Cimandiri. Cukup 

banyak tamu yang pernah menginap di wisma tersebut, antara lain beberapa menteri, 

rektor-rektor dari perguruan tinggi lain, beberapa guru besar dari dalam dan luar negeri. 

Perhatian Yuyun Wirasasmita M.Sc. sebagai rektor tidak sebatas persoalan yang 

berkait dengan masalah akademik, masalah kesejahteraan dosen dan karyawan pun 

mendapat perhatian. Yuyun Wirasasmita M.Sc. memfasilitasi pembangunan 

perumahan-perumahan dosen melalui perubahan fungsi lahan-lahan aset Universitas 

Padjadjaran yang tidak termanfaatkan untuk sarana pendidikan. Untuk itu hal-hal yang 

dilakukan adalah: Pengkavlingan lahan aset Unpad di daerah Cibiru, Cisumun, Cikutra 

Baru dan di daerah Kompleks Dago. Realisasinya dilaksanakan oleh rektor-rektor 

berikutnya, sehingga saat ini semua tanah dan rumah dinas telah beralih fungsi menjadi 

hak milik para dosen dengan sertifikat resmi dari BPN; misalnya Kompleks Perumahan 

Dosen di Bukit Dago, di Jalan Progo, di Jalan Cimandiri dan rumah-rumah dinas 

lainnya yang tersebar di Kota Bandung. 

Meskipun Prof. Dr. Yuyun Wirasasmita, M.Sc. memegang jabatan-jabatan 

struktural yang nyaris tanpa henti di Universitas Padjadjaran, yang tentu saja sangat 

banyak menyita waktu dan perhatian, tetapi beliau tidak melupakan jiwa 

keilmuwanannya. Selain tetap memberikan kuliah di kelas, membimbing para 

mahasiswanya dalam penyelesaian tugas akhir (skripasi, tesis dan disertasi), beliau pun 

masih meluangkan waktu untuk menghadiri pertemuan-pertemuan ilmiah, melakukan 

penelitian, menulis makalah, buku dan karya-karya ilmiah lainnya. Tidak kurang dari 

175 karya ilmiah sudah beliau hasilkan.  
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Beberapa judul karya ilmiah beliau dianggap perlu disebutkan untuk mengakhiri 

tulisan ini: 

1. Managing for Creating Academic Atmosphere within the University. 

2. Sikap Ilmiah yang Diperlukan dalam Menuntut Ilmu. 

3. Meode Penelitian dalam Penyusunan Tesis/Disertasi; Beberapa Aspek tentang 

“Pitfalls” dan Cara untuk Menghindarinya. 

4. Metode Penelitian dalam Penyusunan Disertasi Program Doktor Manajemen Bisnis 

Universitas Padjadjaran. 

5. Substansi Bab-bab dalam Disertasi Doktor Manajemen Bisnis (DMB) Universitas 

Padjadjaran. 

6. Sistematika Pembahasan/Solusi Masalah dalam Disertasi. 

7. Pembangunan Ekonomi dan Kewirausahaan serta Peran Perguruan Tinggi dalam 

Menghasilkan Wirausaha. 

8. Dasar-dasar Kepemimpinan Perguran Tinggi. 

9. Pendidikan Kewirausahaan di Perguruan Tinggi. 

10. Entrepreneurial Spirit sebagai Penopang Kemandirian Studi di Program 

Pascasarjana. 

Tulisan-tulisan Prof. Dr. Yuyun Wirasasmita, M.Sc. di atas tidak hanya menjadi 

bacaan “wajib” bagi mahasiswa yang menekuni bidang ilmu ekonomi, tapi juga bagi  

mahasiswa umumnya dan bagi para pengelola pendidikan tinggi. 

 

 

VI 

  

 Tulisan tersaji mengenai Rektor kesembilan Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. 

Yuyun Wirasasmita, M.Sc. sejak beliau menjadi bagian dari Universitas Padjadjaran 

pada tahun 1961 hingga akhir masa jabatannya sebagai Rektor Universitas Padjadjaran 

tahun 1990 tentu saja hanya sebagian kecil dari keseluruhan kiprah beliau. Dari hanya 

sedikit yang terungkap ini initinya bisa dikatakan bahwa Prof. Dr. Yuyun Wirasasmita, 

M.Sc. sepanjang kariernya di Universitas Padjadjaran telah berbuat banyak dan telah 

turut mewarnai perjalanan Universitas Padjadjaran.  
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Kalaupun di masa sekarang ini Universitas Padjadjaran disebutkan sebagai 

universitas besar, maju dan telah memberikan sumbangan berarti bagi kemajuan bangsa 

dan negara, maka di dalamnya terdapat kontribusi berharga Prof. Yuyun Wirasasmita, 

M.Sc. yang telah mencurahkan segenap kemampuannya kepada Universitas 

Padjadjaran. 
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