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Alhamdulillahi Robbil ‘aalamien… 

Ungkapan pujian itu 
layak untuk selalu 

didengungkan dalam hati 

sanubari kita. Betapa 
banyak kenikmatan yang 

Allah berikan kepada kita 

semua, mulai dari 

diijinkanNya kita untuk 
lahir di dunia, diberiNya 

kita berbagai kelebihan sehingga memungkinkan kita 

untuk memberikan kemanfaatan bagi sesama dalam 

kehidupan ini, hingga diberinya kita kesempatan untuk 
mengabdi kepadaNya yang memungkinkan kita untuk 

mendapatkan kehidupan yang baik dikeabadian kelak. 

Dengan bergulirnya masa, tanpa terasa, dari waktu 
ke waktu di kehidupan ini, dalam rangka melaksanakan 

tugas untuk memberikan kebermanfaatan itu, kita telah 

mengalami perubahan dari suatu komunitas ke komunitas 

lainnya, dari suatu peran ke peran lainnya, dari suatu 
status ke status lainnya, bahkan dari suatu atribut ke 

atribut lainnya. 
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Keadaan seperti itu, tentu berlaku bagi kita semua, 
bagi semua insan yang telah Allah percaya untuk menjadi 

khalifahNya di muka bumi ini, dalam kehidupan ini. Kita 

akan mengalami perubahan komunitas, kita akan 

mengalami perubahan peran, kita akan mengalami 
perubahan status dan kita akan mengalami perubahan 

atribut. 

Demikian halnya dengan guru kita, kolega kita, Bapak 
Kresnayana Yahya. Tanpa terasa, sejak 1 September 2014, 

dalam kiprahnya untuk memberikan kemanfataan bagi 

bangsa ini, Beliau mengalami perubahan status, dari yang 

semula sebagai pegawai negeri sipil, sekarang beralih 
status menjadi purna tugas dari pegawai negeri sipil. 

Meskipun mengalami perubahan status kepegawaian, 

tetapi peran Beliau sebagai pendidik, sebagai kontributor 

atas tumbuh dan berkembangnya Jurusan Statistika, 
insyaAllah tidak akan mengalami perubahan.  Sebab, 

keberadaan Jurusan Statistika yang seperti sekarang ini, 

merupakan salah satu saksi atas kiprah Beliau dalam 
memberikan manfaat bagi kehidupan, khususnya bagi 

bangsa dan negara. Jurusan Statistika ITS adalah Jurusan 

yang telah Beliau rintis bersama dengan para senior 

lainnya, yang kemudian bersama para senior pula, Beliau 
berperan sebagai pendidik dan juga mengembangkan 

Jurusan ini, hingga mencapai keadaannya yang seperti 

sekarang. Disamping telah menghasilkan alumni sebanyak 

1853 orang untuk program S1, 1380 orang untuk program 
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DIII, 497 orang untuk program S2 dan 15 orang untuk 
program S3, jurusan ini juga telah menghasilkan berbagai 

prestasi baik yang dicapai oleh dosen, mahasiswa, maupun 

manajemen Jurusan. Keberhasilan yang telah dicapai oleh 

Jurusan Statistika ITS itu tentu tidak bisa dipisahkan dari 
peran Pak Kresnayana Yahya bersama para senior lainnya.    

Jika pada awal berdirinya Jurusan Statistika, Pak 

Kresna bersama senior yang lain telah berperan untuk 
merintis, kemudian mendidik, mengelola dan 

mengembangkan, maka pada saat ini Beliau akan  

berperan sebagai pendidik dan kontributor atas 

pengembangan Jurusan Statistika. Kalau boleh meminjam 
istilahnya Ki Hajar Dewantoro, kalau dulu Pak Kresna 

berperan lebih maksimal sebagai Ing Ngarso Sung Tulodo 
dan Ing Madyo Mangun Karso, maka saat ini Beliau akan 

lebih banyak berperan sebagai Ing Madyo mangun Karso 
dan Tut Wuri Handayani. 

Dalam rangka peringatan ulang tahun Jurusan 

Statistika dan pelepasan Wisudawan Jurusan Statistika 
pada wisuda ITS yang ke 110, pada tanggal 21 September 

2014, kami mengadakan serangkaian acara peringatan 

ulang tahun, pelepasan wisudawan, temu alumni dan 

launching buku “Sosok dan Kiprah Krenayana Yahya, Sang 
Pejuang Statistika di Mata Mereka”. Buku ini diterbitkan 

untuk memberikan apresiasi kepada Pak Kresnayana Yahya 

dalam memasuki masa purna tugas sebagai pegawai negeri 
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sipil di ITS.  Buku yang di launching ini, merupakan 
kumpulan dari kesan, pesan dan komentar para kolega Pak 

Kresna, mulai dari teman dosen, tenaga kependidikan, 

alumni dan mahasiswa, yang berhasil dikumpulkan oleh 

Divisi Pers Himpunan Mahasiswa Statistika yang dimotori 
oleh Hestin dan kawan-kawan. Melalui kesan, pesan dan 

komentar yang ada dibuku tersebut, meskipun bersifat 

subyektif, kita akan mengetahui peran dan kiprah Pak 
Kresna sebagai salah seorang perintis, pengembang, dan 

pendidik di Jurusan Statistika.  

Atas terbitnya buku ini, saya menyampaikan 

penghargaan dan ungkapan terima kasih kepada Hestin 
dan kawan-kawan, dan Tika We sebagai salah seorang 

alumni yang memberikan kontribusi mengumpulkan 

komentar dari beberapa alumni, juga kepada semua pihak 

yang telah memberikan kontribusinya. Semoga buku itu 
menjadi cindera mata kenangan manis Pak Kresnayana 

Yahya ketika bersama para koleganya. 

Sebagai murid, saya menyampaikan penghargaan dan 
terima kasih yang tak terhingga kepada Pak Kresna, atas 

ilmu dan didikan yang telah Beliau berikan kepada saya 

selama ini. Sebagai kolega dan Pimpinan Jurusan, saya juga 

menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang  tak 
terhingga, atas peran Pak Kresna bagi kemajuan Jurusan 

Statistika. Saya juga meminta kepada Pak Kresna untuk 

tetap berkenan menjadi pendidik dan memberikan 
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kontribusi bagi kemajuan Jurusan Statistika, saat ini dan di 
masa yang akan datang. Semoga Pak Kresnayana beserta 

keluarga senantiasa sehat, bahagia, dan sukses. 

 

Surabaya, 21 September 2014 

 

Muhammad Mashuri   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
viii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ix 

 

 

 

 

Buku ini,kami persembahkan kepada 

 Pak Kresnayana Yahya yang senantiasa 

memberikan ilmunya kepada kami 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Beliaulah Sang Pejuang Statistika Itu” 
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Kresnayana Yahya adalah sosok yang bisa dijadikan 

panutan bagi semua orang. Bagaimana tidak, gagasan 
Beliau yang cemerlang mampu mengubah sudut pandang 

orang lain. Sudut pandang yang awalnya dianggap sepele, 

menjadi sesuatu yang menarik karenanya.  

Kiprahnya mulai 
terdengar ketika 

Beliau masih menjadi 

seorang mahasiswa. 
Setelah lulus SMA 

masuk ke FIPIA 

jurusan Matematika 

sebagai mahasiswa 
angkatan ketiga (F3) 

di tahun 1968. Selain 

masuk ITS, sempat 

merangkap masuk 
jurusan Matematika 

di IKIP Surabaya 

juga. 

Sebagai seorang 

mahasiswa, tugasnya 

tidak jauh dari kata 
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belajar. Beliau dikenal sebagai pecinta buku. Kemana pun 
Beliau pergi, buku tebal nan berat selalu mendampinginya. 

Cara berjalan yang gesit pula menjadi ciri dari pria yang 

berkelahiran Agustus 1949 ini. Ketika masih mahasiswa, 

Beliau aktif sebagai pengurus Senat mahasiswa FIPIA ITS 
pada tahun 1969 sebagai salah satu ketua Senat yang 

membidangi pendidikan dan kesejahteraan mahasiswa. Di 

tahun 1970, Beliau ikut membentuk AD/ART Keluarga 
Mahasiswa ITS dalam sebuah musyawarah mahasiswa ITS 

yang pertama kali diadakan. 

Kegiatannya sebagai seorang aktifis terus berlanjut 

pada tahun 1971, lulusan SMA Kristen Petra Embong 
Wungu ini terpilih menjadi Ketua I Dewan Mahasiswa ITS 

yang membidangi kegiatan Pendidikan dan Pembinaan 

Mahasiswa. Selama dua periode kepengurusannya, Beliau 

banyak menghidupkan  kegiatan kemahasiswaan dengan 
mulai membangun Unit Kegiatan Mahasiswa dan 

melakukan negosiasi dengan pimpinan ITS untuk 

memberikan kewajiban mahasiswa memilih satu bidang 
kegiatan selama kuliah di ITS. Salah satu Unit Kegiatan 

yang lahir dari proses itu adalah paduan suara ITS yang 

menjadi bagian penting dari upacara akademik di ITS 

dalam partisipasi membangun budaya akademik. Paduan 
suara ini selalu menjadi duta ITS mengikuti lomba lomba 

paduan suara dan sesekali mengisi acara di Televisi RI.  

Bersama beberapa senior, tahun 1973, anak kedua 

dari lima bersaudara ini ikut merintis Latihan 
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Kepemimpinan Mahasiswa (Student  Leadership Training) 
dan membangun sistim Pelatihan Ketrampilan 

Management dan Kepemimpionan Mahasiswa. 

Dibalik aktivitas mahasiswa mengikuti perkembangan 

dan dinamika politik dewasa pada saat itu, seringkali 
kehadiran aktivitas mahasiswa menjadi bagian yang 

bertentangan dengan situasi politik yang ingin 

mengandangkan mahasiswa dalam kampus dan tidak 
melibatkannya dalam pergolakan politik bangsa. Sebagai 

kekuatan moral dan control social, mahasiswa menjadi 

kritis karena banyak sekali pengendalian cara ”tentara” 

yang dilakukan pemerintah saat itu. Konflik dalam bentuk 
demonstrasi dan kegiatan diskusi yang keras seringkali 

mewarnai kegiatan kemahasiswaan. 

Banyaknya aktivitas mahasiswa yang Pak Kresna ikuti 

tersebut, membuat Beliau dikenal dan menjadikannya 
sebagai asisten Matematika di berbagai fakultas di luar 

FIPIA. Beliau dikenal sebagai asisten dosen yang dikagumi 

oleh para juniornya. Tidak hanya memberikan materi 
perkuliahan, Beliau kerap kali memberikan motivasi di 

sela-sela waktu perkuliahan. 

Lulus dari ITS pada tahun 1976, Beliau langsung 

diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil ITS dan masih 
aktif mengajar sebagai asisten dosen senior. Selang tiga 

tahun kemudian, Pak Kresna berangkat belajar study 
Master of Science di University of Wisconsin, Madison 
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dalam jurusan Statistics. “Saya yakin bawa statistik akan 
melejit dari ilmu-ilmu lain sampai kedepannya walaupun 
ya sekarang belum keliatan,” inilah alasan mengapa dosen 

berbakat ini lebih memilih statistika sebagai ilmu yang 

digelutinya hingga saat ini. 

Wisconsin Madison menjadi sumber inspirasi untuk 

mengembangkan statistics di Indonesia yang bersumber 

dari orientasi industry dan pengembangan statistics untuk 
Engineering dan Business. Dan disinilah awal mula dosen 

yang selalu berseragam batik ini, bersama seorang expert 

dari Australia DR. Don Julian Bennet dan tokoh-tokoh 

lainnya menjadi penggagas berdirinya Jurusan Statistika di 
ITS yang dulunya masih berada dalam satu naungan di 

Jurusan Matematika. 

Setelah Jurusan Statistika berdiri sendiri, Pak Kresna 

pernah dipercayai untuk menjabat sebagai Ketua Jurusan 
pada tahun 1983 -1988. Dengan dosen awal yang terbatas 

ini pula terjadi pengembangan jurusan statistika dengan 

penambahan dosen dan pengembangan pada tiga 
konsentrasi: Industri, Bisnis dan Komputasi. Dalam 

kepengurusan Beliau ini pula, kegiatan kemahasiswaan 

resmi berdiri untuk pertama kalinya.  

Disamping menjadi seorang dosen yang dihormati, Pak 
Kresna seringkali menjadi seorang pembicara dalam acara 

seminar, moderator dalam media, konsultan, dan 

pengamat ekonomi. Baik dalam kancah nasional, maupun 
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internasional. Nama Beliau tak asing lagi bagi para 
pebisnis dan media di negeri ini.  

Kesuksesan yang diraih beliau ini merupakan hasil dari 

kerja keras dan ketekunan beliau dalam mempelajari ilmu 

Statistika. Kepekaan Pak Kresna dalam menganalisis 
permasalahan, sudah tumbuh sejak kecil, membuat beliau 

semakin lihai dan mendukung kiprah di bidang Statistika. 

Semasa masih anak-anak, pria yang lahir di Jakarta ini, 
seringkali membayangkan suatu benda memiliki fungsi dan 

peranan seperti semasa sekarang. “Saya masih ingat, dulu 

saya sering bertanya pada ayah saya tentang future. 
Kemudian ayah saya bertanya kembali, ‘kamu kok selalu 
bertanya yang akan datang sih?’”, kenang Pak Kresna. Jadi 

orang statistik itu, harus peka dengan lingkungan sekitar. 

Karena salah satu kunci dalam statistik itu kepekaan dan 

analisis yang baik. 

Dibalik jadwal pekerjaan yang padat, Pak Kresna selalu 

meluangkan waktunya untuk olahraga. Olahraga yang 

sederhana yaitu jalan, meskipun hanya jalan-jalan ke mall. 
Perlu diketahui, dulunya Pak Kresna adalah seorang atlet, 

dari mulai atlet lari, lompat tinggi hingga volley. Tak 

heran, Beliau masih tetap kelihatan gesit dan energik 

meskipun umurnya sudah lebih dari 60 tahun. Selain 
olahraga, tips kesehatan dari Beliau adalah perbanyak 

minum air putih. Memang, jika diamati, Beliau tak pernah 

lupa membawa sebotol air mineral ketika mengajar. 

Disamping itu, bagi Beliau keluarga tetaplah menjadi hal 
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yang nomor satu. Sesibuk-sibuknya dengan proyek, Beliau 
masih menyempatkan waktu dengan keluarga. Pak Kresna 

dan istri saling berjanji bahwa sebanyak-banyaknya 
weekend harus dengan keluarga. Bahkan jika terpaksa, 

Beliau sering mengajak keluarga ikut ke dalam 
pekerjaannya, misalnya mengajak ke ceramah atau seminar 

sehingga tahu apa yang sedang dikerjakan oleh beliau. 

Statistika telah menjadi bagian hidup dari seorang 
Kresnayana Yahya. Dari Beliaulah, banyak orang 

termotivasi dan menjadi percaya diri sebagai statistikawan. 

Ilmu yang Beliau tularkan kepada anak didiknya senantiasa 

membekas dan membangun semangat. Patut lah, jika 
Beliau disebut sebagai Pejuang Statistika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Sosok dan Kiprah Kresnayana Yahya, 

Sang Pejuang Statistika di Mata Mereka 
8 

 



 



 

Beliau Adalah Inspirator bagi Kami 11 

Beliau adalah Inspirator bagi Kami 

“It is not what you do for your students, but 

what you have taught them to do for 

themselves, that will make them successful 

human beings”–Ann Landers 

Hiduplah dengan memberikan manfaat bagi orang 

lain. Mungkin pepatah ini sesuai dengan sosok Kresnayana 

Yahya sebagai dosen yang dipanuti oleh orang-orang 

disekitarnya. 

Dra. Kartika Fitriasari. M.Si  
Dosen Jurusan Statistika ITS  

19691212 199303 2 002  

  Saya pernah menjadi rekan kerja, anak bimbingan 

beliau. Menurut saya beliau merupakan 

sosok yang sangat menginspirasi 

untuk semua orang. Beliau juga 

tidak pernah pelit dalam membagi 

ilmu kepada orang lain, serta 

memiliki rasa perhatian terhadap 

dosen–dosen muda yang sedang 

membutuhkan bimbingan di sela–

sela kesibukannya. Ikon Jurusan 

Statistika, itulah Pak Kresna. Beliau 
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banyak memberikan kontribusi dan mengenalkan Statistik, 

terutama di luar lingkungan Jurusan Statistika. Banyak 

orang yang pada awalnya tidak mengerti dan tidak tertarik 

terhadap Statistika, namun Pak Kresna dapat membuat 

orang – orang tertarik serta mempelajari Statistika. 

 

Abdul Kholik  
Karyawan Tata Usaha Jurusan Statistika 

19610918 198608 1 001 

Saya sempat jadi mahasiswa 

Pak Kresna. Kebetulan beliau 

dosen wali saya. Sejak dulu 

banyak memberi motivasi dan 

arahan untuk mahasiswanya. 

Beliau juga sempat memberi 

arahan kepada saya untuk 

bekerja disini sehingga ilmu 

yang saya dapat dari beliau 

terus berkembang. Beliau sejak dulu baik sekali. Selalu 

memberi motivasi dan arahan. Menurut saya beliau ini 

berdedikasi tinggi dan hebat. 
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Farizi Rachman, S.Si, M.Si 
 Alumni S1 Statistika ITS 2008 dan S2 Statistika ITS 2011 

Data Analyst and Researcher Enciety Business Consult. 

Bapak Kresnayana Yahya 

adalah sosok guru yang sangat 

inspiratif. Beliau paham betul arti 

dari Tri Dharma Perguruan 

Tinggi yaitu Pendidikan, 

Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat. Pak Kresna telah 

mampu menjadi seorang pendidik 

yang menanamkan nilai-nilai 

keilmuan Statistik dengan sangat komprehensif dan 

mendalam, beliau juga adalah seorang praktisi yang 

memiliki peran strategis dalam perencanaan pembangunan 

negeri ini. Wawasannya cukup luas, Karyanya bermanfaat 

nyata dan memiliki jiwa untuk senantiasa mengabdi pada 

masyarakat. 

Nasihat yang senantiasa saya ingat dari Pak 

Kresna, “…Begitu banyak tugas untuk memajukan manusia 

dan membangun kecerdesan lokal sebagai kekuatan 

peradaban masa depan. Mari mendorong lebih banyak 

teman untuk menjadi ilmuwan yang peduli dan berani 

menjadi pelopor untuk bekerja dengan pemikiran, 

keterampilan, dan keilmuan Statistika. Tetap tebarkan 

pengaruh untuk senantiasa memajukan bangsa.” 
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Zulkarnaen Hadju 
Alumni S1 Statistika ITS 1999  

Scientific Technical Services Phillip Morris Indonesia 

Pak Kresna merupakan salah satu figur dosen yang 

menginspirasi saya selama duduk di 

bangku kuliah tahun 1999-2004. 

Kesan yang saya tangkap selama 

berkuliah dari Pak Kresna 

adalah penekanan untuk 

menggunakan statistika sebagai 

pijakan dalam berbagai peran dan 

sekecil apaun peran tersebut. 

Pada awalnya  penekanan tersebut mungkin 

terlampau besar melebihi kemampuan pemahaman saya, 

namun perlahan hal tersebut mulai terlihat ketika saya 

mulai bekerja saat tahun ke 3 saya kuliah pada  sebuah 

LSM yang bergerak di bidang kesehatan reproduksi. 

Mengetahui akifitas saya tersebut, Pak Kresna memberikan 

semangat  dan sesekali berdiskusi  perihal aktifitas statistik 

pada pekerjaan saya, meski peran tersebut masih terbatas 

statistk deskriptif dalam penyajian namun bermanfaat 

dalam mengeksplorasi data.  

Pasca kelulusan, dimana Pak Kresna turut 

berperan dalam proses kelulusan sebagai dosen 

pembimbing skripsi, saya dipertemukan lagi lewat sosial 

media. Penekanan untuk "berpijak dengan statistika" saat 
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masa kuliah, pun sekarang masih relevan dengan 

lingkungan kerja sekarang yang melibatkan instrument lab 

dimana cara kerja dalam menampilkan hasil analisa data 

mengadopsi pola sebaran distribusi normal. Saya terbilang 

beruntung karena memiliki kesempatan secara riil dan aktif 

dalam melihat peran statistika terhadap berbagai displin 

ilmu baik saat di LSM ataupun lingkungan kerja sekarang. 

Keselurahan proses tersebut tiada lain merupakan dampak 

dari kontribusi yang tak terkira dari pengetahuan yang saya 

dapatkan baik dari Pak Kresna, segenap dosen Statistika 

ITS serta civitas akademisnya. 

 

Agung Dewantoro 
Alumni Statistika ITS 1987 

M&E Specialist  Asian Development Bank (ADB) Indonesia 

Hanya puisi ini mungkin yang bisa 

menggambarkan sosok Pak 

Kresna 

Carilah Pak Kresnayana 

Jika kamu tidak ingin 

sekedar diajar saja, tetapi juga 

dididik 

Jika kamu tidak ingin 

sekedar diceramahi saja, tetapi juga diberi inspirasi 

Jika kamu tidak ingin 

sekedar diberi isi buku saja, tetapi juga isi dunia 
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Jika kamu tidak ingin 

sekedar digurui saja, tetapi juga disahabati 

Jika kamu tidak ingin 

sekedar yang lempeng-lempeng saja, tetapi juga yang 

meluap-luap  

Jika kamu tidak ingin 

sekedar yang mendrip-mendrip saja, tetapi yang 

berkobar-kobar 

maka CARILAH BELIAU! 

Sony Emanuel   
Alumni Statistika ITS 1981 

Bag. Pengadaan Pegawai BATAN 

Saya bangga banget punya dosen 

Pak Kresnayana, beliau luar dalam 

memperkenalkan ilmu statistika 

kepada mahasiswa ITS. 

Saya kenal Pak Kresna 

setelah 3 tahun jadi mahasiswa 

1981. Dengan kedatangan Pak 

Kresna dari Amerika, akhirnya 

terbentuklah Jurusan Statistika. Beliau yang mengajarkan 

kami ilmu statistika. Saya dapat ilmu statistika dari beliau 

walau tidak terlalu banyak yang saya dapatkan.  Dan 

kerennya, Pak Kresna bisa mengaplikasikan ilmu statistika 

dalam bidang apapun. Dan saya tidak pernah bosan kalau 
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Pak Kresna cerita atau memberi kuliah. Wah, pokoknya 

keren banget. Dan saya berharap dengan purna tugasnya 

pak Kresna, akan ada pengganti yang seperti Pak Kresna. 

Pak Kresna dulu itu jalannya cepat banget sampai susah 

ngikuti kalau jalan bareng.  

Syarifah Diana Permai 
Alumni Statistika ITS 2007 

Secara tidak langsung, Pak Kresna berperan dalam 

menentukan masuknya saya di Jurusan Statistika. Singkat 

cerita, bermula karena ayah saya pernah mengikuti seminar 

yang salah satu pembicaranya adalah Pak Kresna. Alhasil 

karena saya masih SMA waktu itu, maka Ayah mendorong 

saya untuk kuliah di Jurusan Statistika ITS. 

Dan yang paling berkesan dengan Pak Kresna adalah 

ketika beliau menjadi dosen pembimbing Kerja Praktek 

saya. Setiap kali berdiskusi dengan beliau, ilmu yang 

didapatkan lebih dari sekedar ilmu statistika. Motivasi yang 

beliau berikan, membuat kita lebih berkembang, menggali 

banyak informasi dan banyak belajar di perusahaan benar2 

membuka wawasan. Diskusi yang tak terbatas oleh tatap 

muka karena kita bisa diskusi kapan saja dengan media apa 

saja. Terimakasih banyak Pak Kresna. Sangat besar jasa 

bapak untuk kami semua. 
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Yeni Setyorini 
  Alumni Statistika ITS 2009 

Seorang guru, pembimbing, motivator, inspirator yang 

sangat luar biasa, mampu menginspirasi banyak orang 

terutama saya. Mengikuti kuliah beliau sudah seperti 

mengikuti seminar nasional, banyak sekali ilmu dan ide 

yang bisa diperoleh dari hanya mendengarkan kuliah 

beliau. Memang tugasnya sangat banyak tapi membuat 

mahasiswa jadi paham esensi dari ilmu yang diberikan. 

Beliau mengajar tanpa harus menghajar, memberi nasehat 

yang membangun walaupun mahasiswanya melakukan 

kesalahan. 

Tetaplah menginspirasi bapak, semoga sehat selalu 

dan tetap semangat. 

 
Prilyandari Dina Saputri  
Mahasiswa S1 Statistika ITS 2013 

Pak Kresna itu sosok yang berwibawa sekali, 

pengetahuannya luas. Beliau selalu 

mengajak mahasiswanya untuk terus 

peka dengan data-data terkini yang 

ada. Beliau bisa memotivasi 

mahasiswanya untuk selalu update 

berita-berita yang berkenaan dengan 

statistik. Kontribusinya jelas banyak 
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sekali, beliau kan salah satu pioneer di Statistika ITS, pasti 

berpengaruh besar di jurusan ini. Kalau untuk bidang 

Statistika, beliau sering jadi pembicara-pembicara seminar 

dan tentunya bisa memberi pengetahuan untuk masyarakat 

umum tentang dunia statistika. Kalau Pak Kresna purna 

tugas pasti terasa sekali perbedaannya. Beliau merupakan 

sosok yang sangat berpengaruh untuk statistika jadi ya, 

sayang sekali. Mahasiswa baru dan mahasiswa lain yang 

belum sempat diberi ilmu secara langsung oleh beliau patut 

merasa belum beruntung. Saya sendiri merasa beruntung 

pernah ada di kelas beliau dan menjadi salah satu 

mahasiswa beliau, guru besar statistika. Beliau Selalu 

memberi info-info terkini dan membuat kita bisa lebih peka 

terhadap data. Pak Kresna selalu menginspirasi siapapun 

yang pernah bertemu beliau. 

 Kamilan Rahmawati Rezeki  
Mahasiswa D3 Statistika ITS 2013 

Semua cerita-cerita Bapak selalu 

menginspirasi bagi banyak orang 

termasuk saya. Pak Kresna dalah 

seorang yang bijaksana, loyal, berani 

dan mampu mebuat perubahan besar 

yang jauh lebih baik dari sebelumnya.  
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Mukti Ratna Dewi 
Mahasiswa S1 Statistika ITS 2011 

 Sosok yang Inspiratif, Keren, 

cerdas, dan yang paling disukai dari 

Pak Kresna, Beliau itu Low-Profile. 

Ditengah – tengah kesibukan beliau, 

beliau masi menyempatkan waktu 

untuk bertukar fikiran dan berdiskusi 

mengenai Statistika dan peranannya di 

dunia luar. dan satu kata saya untuk 

Pak Kresna adalah Sempurna. 

Rosyida Inas  
Mahasiswa S1 Statistika ITS 2013 

Pak Kresna adalah dosen yang sangat 

inspiratif. Saya baru mengetahui 

bahwa Pak Kresna juga mempunyai 

perusahaan Enciety. Itulah yang 

membuka wawasan saya kalau 

statistika pun bisa membuat 

perusaan seperti itu. Hal itu pula yang 

mendorong saya supaya bisa menjadi 

seperti beliau. 

Saat menyampaikan materi, beliau bisa tepat 

sasaran. Wawasannya juga sangat luas. Kita tidak menduga 

seperti apa materi yang diberikan. Dilihat dari covernya, 



 

Beliau Adalah Inspirator bagi Kami 21 

beliau sudah sangat senior sekali. Namun kenyataanya, 

beliau sangat menyenangkan sekali dalam penyampaian 

materi. Pak Kresna merupakan sosok yang sangat inspiratif 

terutama dalam segi ilmu pengetahuan.  

 

Galih Cahya Pramana  
Mahasiswa D3 Statistika ITS 2012 

Beliau sosok yang menginspirasi 

bagi mahasiswa, sosok yang 

menyenangkan bila diajak sharing 

mengenai masalah perekonomian dan 

sosial pemerintahan, membantu 

mahasiswa dalam mengembangkan pola pikir, serta berpikir 

kritis. Seorang inspirator yang menyenangkan.  

 

Fauzah Hikamawati  
Mahasiswa D3 Statistika ITS 2012 

Pak Kresna adalah Guru Besar 

yang patut diteladani. Beliau 

memiliki pengetahuan luas 

dibidangnya, dosen yang berwibawa 

dan sosok yang menginspirasi 

mahasiswa.  
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Qurotun Akhyun  
Mahasiswa D3 Statistika ITS 2012 

Beliau merupakan dosen 

yang bisa menginspirasi orang 

lain, apa adanya mau berbagi ilmu 

dan cerita motivasi dengan orang 

lain. Sosok inspiratif dan 

motivator bagi banyak orang. 

dengan segudang pengalaman. 

 

 

Wahyu Adi Prabowo  
Mahasiswa D3 Statistika ITS 2012  

Pak Kresna adalah sosok 

yang kebapakan dan mengayomi 

putra-putri beliau. Sosok inspiratif di 

Statistika ITS ini. Semoga Bapak 

selalu diberikan kesehatan agar tetap 

dapat menjadi inspirasi bagi banyak 

orang. 
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Kami Berbeda tapi Kami Tanpa Sekat 

“Certain things catch your eye, but pursue 
only those that capture the heart” – Ancient 
Indian Proverb 

Setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda 

mengenai orang lain. Penilaian mata terkadang tak selalu 

tepat, namun penilaian hati bisa lebih akurat. Sosoknya 

yang selalu terbuka dan sering membantu, membuat 

Kresnayana Yahya dikenal sebagai pribadi yang tak pernah 

membatasi dirinya dan orang lain di sekitarnya. 

Dra. Destri Susilaningrum, M.Si  
Dosen Jurusan Statistika ITS  

19601213 198601 2 001 

Sejak saya mengenal 

beliau, beliau ini konsisten 

sejak dulu. Beliau ini pribadi 

yang baik, ramah, berdedikasi 

tinggi, low profile. Jadi apa 

yang dikatakan karyawan ada 

benarnya juga. Beliau dengan 

setiap karyawan dan dosen ini 

perlakuannya sama. Tidak 

memberikan sekat antara atasan dan bawahan. Menurut 

saya beliau ini sosok yang sulit ditemui. Awal saya diterima 

jadi dosen disini baru pada kesempatan ketiga saya bisa 
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menemui pak Kresna untuk memperkenalkan diri. Pak 

Kresna ini orang yang ringan tangan dan cepat tanggap 

kalau ada yang kesusahan. Hanya sulit ditemui saja karena 

kesibukan beliau. Beliau ini tidak suka membeda-bedakan. 

Saya tidak merasa kehilangan, beliau juga masih disini. 

Rasanya ya, tetap seperti beliau masih disini. Jadi apa yang 

sudah diberikan beliau masih ada disini. Hanya saja dengan 

purna tugasnya beliau ini menjadikan sosok 

kepemimpinannya ini hilang. 

Nanik Susiani  
Karyawan Tata Usaha Jurusan Statistika ITS 

 Pak Kresna ini orangnya 

baik. Sayang dengan 

mahasiswanya. Beliau sudah 

sejak lama disini. Setahu saya 

beliau yang mendirikan D3 

Statistika. Perlakuan beliau 

kepada karyawan tidak dibeda-

bedakan. Tidak ada sekat. 

Seperti teman begitu. Penjelasan 

beliau selalu lugas dan jelas. Beliau jarang sekali marah. 

Hanya sesekali kepada mahasiswa itupun kalau memang 

mereka melakukan kesalahan. Beliau ini orang yang cukup 

terbuka sebenarnya. Kadang saya malah khawatir 

dibicarakan dibelakang oleh lawan bicaranya, tapi 
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beliaunya cuek saja. Selalu berpikiran positif. Saya 

seringkali curhat dengan beliau. Beliau juga sering cerita 

kepada saya. Saya masih ingat dulu beliau pernah membagi 

gaji beliau sewaktu masih menulis di Surabaya Post. Dulu 

sebutannya bukan gaji tapi wesel. Begitulah beliau sosok 

yang baik sekali menurut saya. Semoga beliau tetap 

semangat dan selalu Berjaya. Suka berbagi tak hanya materi 

tapi juga ilmu.  

 

Rr. Wahyoeni Ekaningsih, S.sos 
Karyawan Tata Usaha Jurusan 

Statistika ITS 

Saya tahu beliau 

karena melihat beliau sering 

memberi kuliah di luar. Beliau 

adalah seorang pekerja keras. 

Dengan karyawan juga tidak 

ada sekat yang membatasi 

atasan dan bawahan. 

Menyenangkan sekali melihat 

beliau dan istrinya. The best-lah beliau ini. 
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Pak Saipul  
Karyawan Jurusan Statistika ITS 

Pak Kresna ini kalem 

jarang berkumpul dengan orang 

disini. Orangnya ramah. Karena 

kesibukannya jarang berinteraksi 

dengan saya. Solidaritasnya 

tinggi. Seringkali tiap ramadhan 

membawakan takjil untuk yang 

lain. Entah berupa kurma atau 

nasi kotak. Sebenarnya beliau 

menyenangkan untuk diajak mengobrol tapi karena 

kesibukannya itu jadi tidak banyak ngobrol. Sebenarnya 

beliau orang baik. Beliau tidak membatasi antara atasan dan 

bawahan. 

Hasan Fausi 
Alumni Statistika ITS 2007 

Pak Kresna sangat berjasa terhadapku, aku 

sempat mengalami kesulitan pada masa kuliah. Berkat 

bantuannya, aku bisa menyelesaikan kuliahku. Selain itu 

beliau sangat perhatian, termasuk masalah kesehatan. 

Setiap bertemu mesti ditanya berat badan berapa, jadi 

beliau tahu sejak aku masih kurus kerempeng sampai 

menyerupai gajah seperti sekarang. Hehe.. Beliau selalu 

menasehati untuk rutin berolahraga. 
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Dan satu yang tidak mungkin bisa kubalas, Saat 

aku mengalami "ujian" yang sangat sangat berat, saat aku 

tidak tahu bagaimana menghadapinya, beliau mengulurkan 

bantuan yang sangat sangat besar yang meringankanku dan 

tanpa syarat apapun. 

Terima kasih Pak Kresna atas semua bantuan 

ikhlas dari  Bapak yang tidak mungkin saya balas. Hanya 

ucapan terima kasih dan doa yang bisa saya sampaikan. 
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Praktek Lebih Penting daripada Teori 

“Happiness is not something readymade.  It 

comes from your own actions.” –Dalai Lama 

Sebuah kepuasan tidak berasal dari teori, namun datang 

dari sikap. Inilah yang diajarkan Kresnayana Yahya kepada 

mahasiswanya. Mengajarkan betapa pentingnya sikap peka 

terhadap lingkungan sekitar. 

Ary Miftakhul Huda 
Alumni Statistika ITS 2008 

Analyst in Commodity Futures Trading Regulatory Agency 

at Ministry of Trade 

“As statistician, studying the 

content is more difficult than 

studying the tools” 

The most inspiring lesson 

from Mr. Kresna is when he 

said that Statistics is just a tool, 

so as Professional Statistics 

we’ve to learn and understand the content of the material 

we study about. Now, I’m working as Analyst at Ministry 

of Trade in Commodity Futures Trading Regulatory 

Agency. What Mr. Kresna said happens to me. For 
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example, when I do some analysis about futures, to do 

Statistics method, I don’t need a long time to finish it. 

However, to create good interpretation, I have to 

understand about futures, trading, and risk management. 

Therefore, it takes a lot of time to finish it. Based on those 

experiences, I realized that Statistician should be a good 

learner and opened mind because it’s easy to study about 

the tools, but difficult to study the content. Thanks a lot Mr. 

Kresna for all lessons. Totally grateful to face a great 

statistician like you, Mr. Kresnayana Yahya.  

Gede Yudistira Satria Deva 
Alumni Statistika ITS 2006 

Duduk di bangku kuliah, saya tak pernah merasakan 

gairah yang besar dalam mengikuti mata kuliah selain mata 

kuliah yang menjadi tanggung jawab beliau. Apa dan 

bagaimana beliau memberikan mata kuliah dapat disebut 

anti-mainstream atau boleh saya sebut beliau, The Ultimate 

Hipster, tentu saja dalam perspektif yang sangat baik. 

Beliau mengajarkan kami untuk bisa mengungkapkan apa 

yang kita pikirkan dengan bebas sehingga kami terbebas 

dari sikap ‘suka nggreneng’.  

Kami sering ‘disetrum’ agar otak kami peduli dengan 

keadaan sekitar. Kami digembalakan untuk dapat 

melakukan apa yang kami bisa untuk lingkungan. Kami 

digendong di pundaknya bak seorang ayah yang ingin 
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anaknya dapat melihat pemandangan dengan lebih leluasa. 

Tidak melulu kami disuapi rumus dengan berbagai huruf 

yang diintegralkan kemudian diturunkan. Kami diajarkan 

untuk tahu dan meresapi kenapa kami menggunakan rumus 

tersebut sebagai alat.  

Pernah suatu ketika, saat saya membuat tugas akhir, 

beliau menceramahi saya karena saya keukeuh 

menggunakan metode tertentu. Beliau lalu berkata, “Kamu, 

belum melihat keadaan rumah yang rusak sudah main bawa 

palu ke rumah itu, kalau catnya yang ngelentek, mau kamu 

palu?”, reaksi saya apa? Saya bengong menyadari 

kesalahan saya.  

Satu hal yang pasti, saat orang menanyakan saya 

lulusan mana, dan saya menjawab dengan bangga ‘saya 

lulusan Statistika ITS’. Kebanggaan yang muncul dan 

terpancar dalam raut muka saya adalah kebanggan saya 

pernah menerima ilmu dari beliau.  Suatu kehormatan bagi 

saya pernah menjadi salah satu murid beliau dan kenangan 

bisa dan pasti sebuah kenangan yang priceless.  

Terima kasih banyak pak, terima kasih atas supportnya, 

terima kasih atas kepedulian bapak, terima kasih atas 

ilmunya, terima kasih atas segalanya.  

Neser Ike 
Alumni Statistika ITS 2007 
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Pengalaman dididik Pak Kresna itu bikin ‘kepo’ 

karena tugasnya disuruh bikin esai, yang harus berdasarkan 

data-data yang ada. Jadinya mahasiswa tertuntut untuk cari-

cari data yang sesuai. Dan ternyata ke-’kepo’-an itu cukup 

membantu di pekerjaan saya yg sekarang di marketing 

research. 

Awalnya saya hanya mengira Pak Kresna itu mahir 

dalam hal aplikasi saja. Tetapi, pendapat saya terpatahkan 

setelah beliau menjadi penguji di Tugas Akhir saya, karena 

TA yang saya ambil bertemakan tentang sosial ekonomi. 

Ketika sidang beliau bertanya tentang dasar teori dari 

pemilihan metode yang saya gunakan. Ternyata beliau 

memang benar-benar "Guru Besar Statistika", paham teori 

dan aplikasinya juara. 

Semoga tetap selalu menginspirasi dan berkontribusi 

ya Pak Kres. 

Kurnia Dwi Inayati  
Mahasiswa S1 Statistika ITS 2011 

Pak Kresna merupakan sosok 

yang sangat menginspirasi, beliau tidak 

hanya mengajarkan teori, melainkan 

juga memberikan aplikasi dari apa yang 

dipelajari saat kuliah. Beliau 

menyajikan materi dengan berbeda, 

seperti seminar dan dari penyajian 
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beliau ini saya dapat banyak belajar dibalik cerita dan 

pemaparan beliau yang sangat menginspirasi. Menurut saya 

Pak Kresna merupakan sosok pintar, keren, dan 

menginspirasi.  

Indah Tri Wulandari  
Mahasiswa S1 Statistika ITS 2011 

Pak Kresna kalau mengajar lebih 

ke aplikasi atau ke praktik-

praktiknya, bukan ke teorinya. 

Beliau juga orang yang sangat 

perhatian kepada anak didiknya. 

Beliau sering bertanya mengapa IP 

muridnya bisa turun ke anak 

perwaliannya. Jika bertemu yang 

ditanyakan tidak hanya tentang perkuliahan saja, namun 

organisasi yang diikuti mahasiswa juga beliau tanyakan. 

Dahulu saya pernah diajar mata kuliah PMS dan Time 

Series oleh beliau. Saat mata kuliah PMS itu, Pak Kresna 

berinisiatif membuka kelas khusus bagi anak didiknya yang 

mau ikut kelas bilingual. Beliau mau meluangkan waktunya 

untuk mahasiswa yang memang mau berprestasi. Satu kata 

untuk menggambarkan Pak Kresna adalah keren. 

 



 Praktek Lebih Penting daripada Teori 
33 

 

Syahrul  
Alumni S2 Statistika ITS 2009  

Pegawai Negeri Sipil 

Saya belum pernah secara 

langsung diajari beliau. Namun, 

dari mendengar beberapa pidato 

beliau dan cerita kawan-kawan, 

Pak Kresnayana kritis terhadap 

pemanfaatan statistika, baik oleh 

pemerintah maupun masyarakat. Selain itu pengalaman dan 

wawasan beliau sangat luas. Beliau mengajarkan tidak 

hanya teori, melainkan juga membuka wawasan mahasiswa 

tentang realita yang dihadapi di dunia nyata. Terima kasih. 

Ajeng Dwi Anjas 
Mahasiswa LJ Statistika ITS 2014 

Pak Kresna itu sosok dosen yang bisa dijadikan 

inspirasi, terutama untuk sifat disiplinnya. Selama saya jadi 

anak bimbing Pak Kresna banyak sekali ilmu yang didiapat, 

pengalaman Beliau yang sangat luar biasa. Untuk 

memahami suatu kasus nggak cuma sekedar tau aja tapi kita 

perlu tau apa permasalahannya, jadi kita bisa menggali 

pikiran kita lebih dalam dan dari situ kita bisa memiliki 

wawasan yang luas. Beliau selalu bilang kalo kita mau 
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meneliti sebuah kasus harus punya pokok pikirannya dulu, 

dari situ kita mudah menjelaskan sesuai dengan kondisi 

sebenarnya. 

Catur Budi Purnama  
Mahasiswa D3 Statistika ITS 2012 

Pak Kresna adalah seorang 

dosen yang sangat menginspirasi. 

Dalam hal belajar mengajar, beliau 

tidak hanya mengajak mahasiswa 

untuk memahami materi, namun juga 

bagaimana penerapan materi tersebut 

dalam kehidupan sebenarnya.  

 

 

 Jupita Sari Ika  
Mahasiswa S1 Statistika ITS 2012 

Pak Kresna itu dosen yang 

punya cara mengajar yang berbeda. 

Beliau lebih banyak menekankan 

peahaman kepada mahasiswanya. 

Seringkali beliau memberikan contoh 

real sebuah permasalahan yang 

banyak terjadi di sekitar kita tapi 
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kebanyakan dari kita tidak menyadari bahwa dalam 

permasalahan itu mengandung ilmu Statistika. Jadi tidak 

hanya teori yang disampaikan oleh beliau tetapi juga 

permasalahan nyata. Kontribusi beliau besar sekali. Beliau 

tidak hanya meneliti dan mengkritisi tetapi juga memberi 

solusi bagi suatu permasalahan dengan ilmu yang beliau 

punya. Ilmu pengetahuan itu akan lebih baik kalau bisa 

bermanfaat bagi banyak orang dan beliau membuktikan hal 

itu. Beliau tidak segan-segan membagikan ilmunya kepada 

banyak orang.  

Beliau sudah membagikan ilmu Statistika kepada 

masyarakat banyak. Pak Kresna adalah dosen yang luar 

biasa menurut saya. Beliau tidak hanya mengajarkan ilmu 

tetapi juga memotivasi dan membuat mahasiswanya untuk 

lebih peka dengan permasalahan yang terjadi di sekitar. 

Beliau tidak melulu menjelaskan tentang materi ketika 

berada di kelas. Semoga meski beliau sudah purnatugas 

disini tetapi masih banyak berkarya dalam bidang Statistika 

baik untuk jurusan ini maupun diluaran. Kata yang paling 

tepat untuk menggambarkan sosok pak Kresna menurut 

saya adalah inspirator yang mengagumkan dan cerdas. 
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Diana Nur Laily  
Mahasiswa S1 Statistika ITS 2012 

Kebanyakan dosen terpaku pada 

materi sewaktu menyampaikan suatu 

perkuliahan di kelas. Tetapi Pak 

Kresna ini berbeda. Beliau tidak 

terpaku pada materi yang hendak 

beliau sampaikan. Tugas yang beliau 

berikan up to date sekali. Jadi 

mahasiswanya tidak hanya sekedar mengerjakan tugas yang 

sesuai dengan materi tetapi juga sekaligus belajar 

menghadapi permasalahan yang terjadi di lingkungan 

sekitar. Beliau ini mengajarkan kebanggan kepada 

mahasiswa untuk belajar Statistika.Beliau juga memotivasi 

dan membuat mahasiswa yang menerima kuliah beliau tahu 

bagaimana statistika ke depannya.Kontribusi beliau 

terhadap statistika besar sekali. Saya kagum dengan beliau 

karena masih mau memberi kuliah disini meskipun 

mempunyai kesibukan lain. Semoga pak Kresna selalu 

diberi kesehatan agar tetap mampu berkontribusi di bidang 

Statistika.  
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Wawasan Luas dan Open Minded 

“Life isn’t about getting and having, it’s 

about giving and being” –Kevin Kruse 
  

Ilmu tak kan pernah habis untuk diarungi. Masih 

banyak rahasia-rahasia di balik dunia ini. Semakin banyak 

memberi ilmu maka akan banyak pula ilmu yang kita 

terima. Begitu pula yang dilakukan oleh Pak Kresnayana 

Yahya yang senantiasa memberikan pemikirannya secara 

cuma-cuma dibalik pengetahuannya yang luas. 

Santi Puteri Rahayu, M.Si, PhD 
Dosen Jurusan Statistika ITS  

19750115 199903 2 003  

Beliau memiliki banyak 

pengalaman, berwawasan luas 

sehingga mahasiswa dituntut aktif 

saat beliau mengajar agar 

mendapatkan banyak ilmu. Beliau 

juga sering menyampaikan aplikasi 

apa yang saat itu dipelajari dalam 

dunia nyata. 

 

http://kevinkruse.com/
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Ronny Susetyoko 
Alumni Statistika ITS 1990 

Dosen PENS 

Pak Kresnayana adalah salah satu dosen 

kebanggaan saya. Jadi teringat setiap mengajar, beliau 

menyiapkan proyektor OHP sendiri tanpa ingin dibantu. 

Sekalipun saya bukan mahasiswa yang tergolong hebat, 

rasanya semua kata dan gaya beliau saat mengajar selalu 

saya dengarkan dan perhatikan. 

Mata kuliah apapun yang beliau ajarkan, 

semuanya jadi begitu menarik perhatian, kelas jadi hidup 

karena beliau memberikan banyak wawasan dan sharing 

pengalaman. Istilah yang masih saya simpan adalah "Gagal 

Menolak H0". 

Sungguh bahagianya ketika bertemu beliau dan 

beliau berkata "Saya masih ingat kalau yang ini (saya)". 

Beberapa kali bertemu, namun perasaan segan masih tetap 

ada karena saya masih merasa bahwa beliau adalah dosen 

saya. Dosen favorite saya. 

Nika Dwi Astuti 
Alumni Statistika ITS Angkatan 2004. 

Sales Integration and Solution Executive 

PT. HM. Sampoerna, Tbk. 

Pak Kresna itu sosok yang humble. Meskipun banyak 

pengalaman, beliau mau berbagi ilmu dengan siapa saja, 
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bahkan ke teman-teman yang bukan Jurusan Statistika. Pak 

Kresna salah satu dosen yang membukakan mata saya 

mengenai fungsi Statistika di dunia industri, teknologi, dan 

bisnis. Beliau tidak hanya mengajar ilmu statistika tetapi 

juga bagaimana penerapannya di dunia nyata. Beliau sangat 

memahami betapa ketergantungannya dunia bisnis, industri, 

dan teknologi terhadap ilmu statistika. 

Saya rasa dimanapun tempatnya dan apapun 

posisinya, Pak Kresna pasti akan jadi orang yang sukses 

dan di segani.  

 

Kadek Agus Satria Wisesa 
Alumni Statistika ITS Angkatan 2007 

Dulu ketika masih semester 6, aku bermaksud 

melamar beasiswa. Salah satu syarat adminsitrasi beasiswa 

tersebut adalah rekomendasi dosen. Yang muncul di otak 

seketika adalah nama Pak Kresna. Dan benar, beliau sangat 

kooperatif. Tidak hanya membuat surat rekomendasi, Pak 

Kresna juga tidak sungkan mengkritisi Bahasa Inggris dan 

konten dari essayku. Terlebih lagi, penyelenggara beasiswa 

tersebut mensyaratkan surat rekomendasi dikirim langsung 

dari akun email Pak Kresna, dan lagi-lagi beliau bersikap 

kooperatif tanpa banyak basa-basi. Walaupun gagal ditahap 

berikutnya, aku sangat berterimakasih pada beliau. 

“Terima kasih, Pak Kresna, karena telah menjadi 

sosok yang berpikiran terbuka dan melibatkan diri dengan 
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lingkungan sekitarnya. Semoga Bapak tetap berkarya dan 

terus menyumbangkan pemikiran-pemikiran yang statistikal 

dan kritikal di bidang sosial, politik dan ekonomi”. 

M.Hatta Rafsanjani 
Alumni Statistika ITS Angkatan 2008 

Setelah lulus dan bekerja, 

saya akhirnya sadar bahwa 

wawasan dan ilmu pengetahuan 

tersebut bukan hanya berasal dari 

buku bacaan, melainkan juga berasal 

dari pengalaman hidup. Beliau pernah 

menempuh pendidikan master di Amerika 

Serikat, menjadi salah satu founder sebuah jurusan dan juga 

perusahaan, pejabat di tingkat Institut serta pembicara atau 

pengamat di banyak kesempatan. Dengan kemampuan 

membaca yang sangat hebat dan juga pengalaman hidup 

yang lengkap, maka terjawablah darimana asalnya wawasan 

dan ilmu pengetahuan yang beliau miliki.  

Pada akhirnya, semua fakta yang saya simpulkan 

ini membuat saya makin mengagumi sosok beliau dan tetap 

menjadikan beliau menjadi role model walaupun sangat 

jarang bertemu di keseharian. Dalam hati, saya selalu 

mendoakan agar beliau dan keluarga selalu dalam 

lindungan-Nya dan tetap menjadi sosok yang menginspirasi 

banyak orang.  
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Fauziah  
Mahasiswa S1 Statistika ITS 2011 

Beliau ini dosen yang pintar 

dan mempunyai ciri khas. Cara 

mengajar beliau ini berbeda 

dengan dosen yang lain. Beliau 

banyak menyelipkan ilmu baru 

dalam kuliah beliau. Meskipun 

seringkali beliau memberikan 

banyak tugas kepada 

mahasiswanya tapi kuliah beliau 

tetap menyenangkan untuk diikuti. 

Menurut saya kuliah beliau ini 

lebih mirip seminar daripada kuliah biasa. Beliau seringkali 

memberikan pengetahuan baru kepada mahasiswanya 

sewaktu kuliah sehingga kuliah yang disampaikan beliau ini 

memberikan wawasan baru yang luas kepada mahasiswa. 

Selain pintar beliau ini dosen yang berwibawa. Beliau ini 

mempunyai keterampilan untuk menampilkan diri dengan 

baik dan dengan begitu beliau terlihat mengagumkan. 

Sayang beliau sulit ditemui karena kesibukannya. Tapi 

kalau sudah bertemu beliau pasti beliau banyak membantu 

dan open minded sekali.  
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Andriyana Nur Ainy  
Mahasiswa S1 Statistika ITS 2012 

 Menurut saya, Pak Kresna 

itu merupakan dosen yang 

sederhana, tetapi intelektualitas 

beliau sangat terlihat jelas. 

Walaupun penampilan beliau 

bersahaja, tetapi beliau itu benar-

benar seorang dosen sejati.  

 Beliau tidak hanya mengajari 

rumus untuk menghitung. Beliau selalu mengatakan bahwa 

rumus itu bisa dipelajari sendiri di rumah, tetapi yang lebih 

ditekankan beliau adalah bagaimana cara kita berpikir 

secara statistika untuk memecahkan masalah dalam 

membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi.  

 Pak Kresna banyak memberikan kontribusi untuk 

Jurusan Statistika maupun untuk ITS. Beliau sering 

dipanggil untuk mengisi materi di banyak jurusan. 

Sementara itu kontribusi beliau di Jurusan Statistika ITS 

sendiri beliau sangat mengharumkan nama Statistika, dan 

Pak Kresna juga merupakan salah satu pendiri Jurusan 

Statistika juga.   

 Satu kata buat Pak Kresna, Pak Kresna itu 

‘Excellent’. 
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Cendiana Aprilia Haryono  
Mahasiswa S1 Statistika ITS 2012 

Menurut pendapat saya, Pak 

Kresna adalah dosen yang paling 

sangar. Beliau adalah sosok dosen 

yang sangat open minded, beliau 

sangat terbuka dan penerapan ilmu 

yang beliau berikan langsung ke 

aplikasinya. Apa yang beliau 

ceritakan tidak hanya teori saja tetapi 

beliau juga membawa fakta yang selalu up to date. Hanya 

dengan mendengarkan beliau mengajar saja, kita sudah 

mengetahui perkembangan dunia secara global tanpa harus 

membaca sendiri beritanya. 

Beliau tahu tentang kesehatan, politik, ekonomi, 

hukum, hampir semua beliau ketahui. Apalagi kalau beliau 

sudah berbicara mengenai perpolitikan di Indonesia.  

Pak Kresna banyak memberikan kontribusi, untuk 

Jurusan Statistika sendiri Pak Kresna merupakan salah satu 

pendiri Jurusan Statistika yang dulunya menjadi satu 

dengan Jurusan Matematika. Pak Kresna juga merupakan 

Ketua Jurusan yang pertama. Kemudian kontribusi beliau 

untuk ITS kalau menurut saya dengan cara beliau menjadi 

pembicara di berbagai event nasional maupun internasional 

itu sudah bisa mengharumkan nama ITS. Satu kata untuk 

Pak Kresna, Pak Kresna itu ‘Amazing’. 
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Dyantika Putri Mahmud  
Mahasiswa S1 Statistika ITS 2013 

Beliau orang yang keren, pengetahuannya luas, jadi 

kalau diajar beliau pasti nggak pernah 

bosen. Beliau banyak memberi 

pengetahuan-pengetahuan baru tentang 

statistika yang membuat saya semakin 

yakin untuk mendalaminya. Beliau 

sering memberikan saran-saran yang 

bermanfaat untuk saya sendiri dan 

untuk teman-teman yang lain. 

 

Nazmatuz Zahiroh  
Mahasiswa D3 Statistika ITS 2012 

Dosen yang banyak ide, 

berwibawa, selalu membagi ilmu dan 

menyalurkan ilmu yang beliau miliki 

kepada semua orang khususnya 

Mahasiswa Statistika ITS. Beliau kaya 

akan wawasan dan info terkini terkait 

sosial pemerintahan. super dan inspiratif. 
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 Ardhian Bayu Firdauz  
Mahasiswa D3 Statistika ITS 2012 

Beliau adalah sosok pemikir 

dan analis dibidang ekonomi, sosial 

pemerintahan seperti metode-metode 

yang baru untuk digunakan diberbagai 

permasalahan. Sifat yang cerdas dan 

terbuka dengan mahasiswa membuat 

beliau menjadi salah satu dosen terbaik 

di Statistika ITS. Menginspirasi dan 

banyak inovasi. 

Ayub Samuel Yosepha  
Mahasiswa D3 Statistika ITS 2012 

Sangat bangga bisa berdiskusi 

dengan beliau. Beliau sosok rendah 

hati yang mau membagi ilmu kepada 

anak-anaknya. Terimakasih Bapak 

atas pembelajarannya. 
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Wibawa kuat, Tegas, Disiplin, dan 
Profesional 

“All I do, really, is go to work and try to be 
professional, be on time, and be prepared” 
–Ben Affleck 

Sosoknya yang pekerja keras, memberikan nilai 

tersendiri bagi beliau. Dengan sosok ini lah, orang-orang 

terdekatnya menyebutnya seorang yang berwibawa kuat, 

tegas, disiplin, dan profesional.  

Drs. Suharmadi, Dipl. Sc, M.Phil 
Dosen Jurusan Matematika - partner Pak Kresna ketika 

Jurusan Statistika masih berada satu jurusan di  

Matematika. 

Saya mengenal sosok 

Pak Kresna sebagai seorang 

aktifis yang turut memajukan 

ITS tidak hanya di kancah 

Nasional juga International. 

Pak Kresna merupakan salah 

satu dosen yang mau 

mengembangkan riset – riset 

mulai dari ide berbisnis, skill, 

dll. Agar ITS lebih berkembang dan bisa mencapai level 

International serba bisa. Beliau juga sering mendorong 

http://www.mathematics.its.ac.id/?module=dosen&nip=19540625%20198103%201%20003&act=detaildosen&mn=52&dosen=Drs.%20Suharmadi,%20Dipl.%20Sc,%20M.Phil
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orang yang lebih muda dari pada beliau untuk lebih 

produktif. Sosok yang efisien, berani mengemukakan 

pendapat dan saran mengenai perkembangan cara belajar 

mengajar yang sesuai dengan perkembangan jaman. 

Dwi Endah Kusrini S.Si, M.Si  

Dosen Jurusan Statistika ITS  

19721207 199702 2 001   
Ketika saya masih 

mahasiswa, cara mengajar beliau 

sangat unik, beliau mengajar tanpa 

melihat buku, dengan penyampaian 

materi yang  berbeda dengan cara 

bercerita sehingga membuat saya 

yang pada awalnya tidak tertarik 

dengan matakuliah ekonomi 

menjadi tertarik untuk 

mempelajarinya.  

Pak Kresna adalah guru yang akan memberi contoh 

serta motivasi, idealisme, memiliki magnet yang besar 

untuk orang lain agar orang tersebut mau untuk 

mendengarkannya. Beliau sangat energik di usianya dan 

betah berbicara didepan umum dalam waktu berjam – jam. 
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Dra. Sri Mumpuni Retnaningsih, MT  
Dosen Jurusan Statistika ITS  

19610311 198701 1 001 

Saat saya menjadi  

mahasiswa tahun 1983, Pak 

Kresna merupakan salah satu 

dosen yang baru pulang dari tugas 

belajar  di Amerika. Beliau 

kembali dengan membawa banyak 

perubahan. Contohnya adalah 

mengajari mahasiswa mengenal 

Text Book yang pada saat itu 

menjadi barang yang mahal dan langka untuk mahasiswa. 

Kemudian beliau mengajarkan  bagaimana belajar dengan 

menggunakan Text Book tersebut. 

Pak Kresna adalah sosok yang berfikir jauh kedepan, 

konseptual, tegas, dan berani mengatakan apa adanya. 

Terima kasih pak kresna atas ilmu dan pengalaman yang 

telah dibagikan kepada kami semua. Semoga Pak Kresna 

selalu sehat dan selalu dalam lindungan-Nya. 
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Drs. Agus Suharsono, MS  
Dosen Jurusan Statistika ITS  

19580823 198403 1 003 

Pak Kresna pribadi yang 

baik, berani, tegas, to the point 

dalam banyak hal, apa adanya jika 

kurang suka terhadap sesuatu 

maka beliau akan 

menyampaikannya saat itu juga. 

Beliau adalah seorang konseptor 

yang baik. Jadi, perlu pendamping 

seorang kreator yang bisa 

menjabarkan ide-ide atau gagasan-gagasan sehingga ide 

atau gagasan bisa dilaksanakan. 

 
Muhammad Fadhil 

Mahasiswa S1 Statistika ITS 2012 

Pak Kresna adalah sosok yang sangat keren. 

Meskipun Pak Kresna sudah lanjut usia, tetapi beliau masih 

tetap energik. Pak Kresna selalu mengajar dengan 

semangat. Selama satu semester beliau mengajar, beliau 

tidak pernah duduk, pasti selalu mengajar dengan berdiri. 

Ketika menerangkan pun beliau menggebu-gebu, seolah-

olah ingin menunjukkan bahwa Statistika itu penting untuk 

kita dan juga untuk dunia. 
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Pak Kresna juga merupakan seorang pelopor, 

banyak organisasi-organisasi di ITS yang dipelopori oleh 

beliau, contohnya adalah PSM atau Paduan Suara 

Mahasiswa. Selain itu, beliau 

orangnya yang sangat peduli 

dengan himpunan dan jurusan, 

beliau sering menanyakan 

bagaimana kondisi himpunan, 

bagaimana kondisi jurusan, 

pokoknya beliau itu sangat peduli, 

dan mau membantu.  

Yusnada Asa Nurani 
Mahasiswa S1 Statistika ITS 2013 

Pak Kresna itu sosok yang bijaksana, wawasannya luas, 

pembawaannya mengayomi, dan setia. Kalau ditanya, 

kenapa saya menyebut beliau setia, ya karena beliau ini 

punya banyak pekerjaan tapi beliau 

masih setia dengan Statistika ITS. 

Pak Kresna termasuk salah satu 

orang yang memperjuangkan 

berdirinya Jurusan Statistika ini. 

Jelas sekali beliau sudah 

berkontribusi besar. Menurut saya 

beliau tipe pengajar yang 

menyenangkan dengan pikirannya 
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yang terbuka. Saya  pernah membaca artikel di internet 

mengenai alasan kenapa beliau masih mengajar meskipun 

beliau memiliki banyak pekerjaan lain. Beliau peduli sama 

pendidikan bangsa dan saya salut dengan dedikasi tinggi 

beliau. Menurut saya Pak Kresna itu hebat dan 

mengagumkan. 

Dimas Ewin Ashari  
Mahasiswa D3 Statistika ITS 2013 

Walaupun saya belum pernah mendapat mata kuliah 

dengan Pak Kresnayana Yahya sebagai dosen pengajar tapi 

pernah menerima materi dari beliau di beberapa 

kesempatan beliau adalah sosok yang mempunyai 

kedisiplinan tinggi, berwawasan luas dan berdedikasi tinggi 

terhadap jurusan Statistika ITS. Pak Kresnayan adalah  

tauladan yang baik, mempunyai kepedulian tinggi terhadap 

generasi muda dan masa depan bangsa terutama dibidang 

kewirausahaan. Beliau juga seorang yang terlibat dalam 

berdirinya Statistika ITS.  

Afifah Wafa Rusydina  
Mahasiswa S1 Statistika ITS 2012 

Pak Kresna super, energik, memotivasi, pintar membuat 

mahasiswa statistika lebih membuka mata dunia  

Mahasiswa Statistika banyak belajar dari sosok Bapak 

Kresna, beliau mengajarkan banyak ilmu tentang statistika 
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yang tidak hanya ilmu menghitung 

angka, tapi benar-benar tahu tentang 

arti dari masing-masing angka itu 

sebenarnya apa. Beliau mengajarkan 

kepada mahasiswa statistika tentang 

pentingnya untuk membuka mata 

dunia, untuk menyelesaikan masalah 

dengan ilmu statistika. 

 

Ratnajulie Yatnaningtyas 
Mahasiswa S1 Statistika ITS 2012 

Sosok Pak Kresna itu 

sangat mengayomi. Beliau 

selalu membuka kesempatan 

untuk orang lain belajar dan 

memberikan kesempatan untuk 

setiap orang yang mampu 

mempertanggungjawabkan 

pilihannya. Yang saya tahu, 

beliau itu sangat bekerja keras sekali dan bertanggung 

jawab. Saya biasanya selesai rapat pukul 23.00 dan saya 

melihat Pak Kresna sedang online di email. Suatu ketika 

saya pernah pula melihat beliau online sekitar pukul 3 pagi. 

Hal itu terjadi karena beliau kerja dengan orang dari luar 

negeri sehingga jadwalnya harus menyesuaikan permintaan 

klien.  
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Pak Kresna juga sangat memahami mahasiswa dan 

kondisinya. Dulu, ketika ada DAC (Data Analyst 

Competition) terdapat banyak kesalahan. Namun beliau 

masih mau meladeni mahasiswa yang mau ke konsultasi. 

Beliau kalau bekerja tidak pernah setengah-setengah dan 

selalu profesional. Setahu saya, tidak banyak orang yang 

bisa mengendalikan emosinya saat banyak pekerjaan. 

Beliau sangat profesional sekali. 

Saya dahulu pernah diajar beliau saat mata kuliah teori 

probabilitas. Pak Kresna itu mengajarnya sangat berbeda 

dengan dosennya yang lain. Di kelas lain, teori probabilitas 

itu diajarkan dengan banyak rumus seperti setumpuk 

jerami. Namun, beliau itu berbeda. Kita diminta untuk 

berkenalan dengan materi tiap bab. Walaupun awalnya 

sedikit kesulitan, namun saat di akhir kami tahu iramanya, 

justru itu menjadi lebih mudah. Beliau menciptakan 

suasana kelas yang sangat menyenangkan karena di kelas 

bukan menerangkan masalah metode dan pemecahannya 

saja, tapi menceritakan ilmu di balik itu.  

Yoga Prastya Irfandi  
Mahasiswa D3 Statistika ITS 2011 

Beliau adalah sosok dosen atau orangtua yang 

berwibawa dan disegani. Beliau mempunyai pengalaman 

yang luar biasa dan berambisi tinggi untuk merubah system 

pemerintahan dan pola kehidupan di Indonesia kearah yang 
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lebih baik. Pak Kresna merupakan 

kritikus yang kuat berdasarkan data 

dan fakta, walaupun kadang kala 

mengkritik sistem sendiri. Lebih 

mengutamakan nilai dari suatu 

proses daripada hasil, mampu 

melakukan analisis dan mengambil 

keputusan yang bijak karena selalu memperhatikan segala 

aspek untuk sekarang dan masa yang akan datang. Berani 

menantang secara tegas, walapun penuh konsekuensi dan 

kontroversi.  

 

Naysila Sintyaningrum  
Mahasiswa S1 Statistika ITS 2013 

 Saya pernah mengikuti 

seminar beliau, cara beliau 

menyampaikan seminar tidak 

canggung lagi, apa yang 

disampaikan bisa ngena dan kita itu 

bisa langgung ‘ngeh’ dan ngerasa 

nyaman dengarnya. Beliau juga 

sudah seperti ayah sendiri. 

 Beliau itu sosok yang pintar, disiplin, profesional 

sekali, dan semangatnya luar biasa. Dulu ketika beliau 

mengisi Life Mapping Training, beliau sangat semangat 
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sekali untuk mengajak kita olahraga, setidaknya jalan lah 

setiap hari.  

 Pengalaman yang berkesan ketika selesai seminar 

di jurusan, ketika itu ada senior yang bertanya kepada 

beliau mengenai asuransi jiwa, padahal saat itu beliau sudah 

mau pulang, tapi beliau menjelaskan secara detail.   
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My Story With Him, Nice Person who I 
was Admired 

“I’ve learned that people will forget what 
you said, people will forget what you did, 
but people will never forget how you  made 
them feel.” –Maya Angelou 

Setiap yang membekas di hati, akan menjadi 

kenangan yang susah dilupakan. Apalagi jika kenangan itu 

bersama dengan orang baik yang membuat nyaman ketika 

ada di dekatnya. 

Dra. Wiwiek Setya Winahju, MS  

Dosen Jurusan Statistika ITS  

19560424 198303 2 001 

Saya berinteraksi 

dengan Pak Kresna sejak beliau 

mahasiswa. Beliau sudah 

menjadi asisten yang senior. 

Sejak awal saya masuk saya 

lebih menganggap beliau 

sebagai orang yang saya 

hormati. Peran asisten dosen ini 

besar sekali karena belum banyak dosen yang mengajar. 

Sejak dulu cara mengajar beliau ini selalu diselipi motivasi 
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di setiap perkuliahan yang beliau berikan. Beliau ini orang 

yang mudah memberikan pengarahan dan penjelasan serta 

motivasi. Meskipun berstatus mahasiswa beliau ini sudah 

seperti dosen di mata saya. Teman-teman satu angkatan 

saya juga menganggap beliau ini lebih sebagai dosen. 

Semenjak sesame mahasiswa sampai saat ini sudah menjadi 

dosen beliau tetap baik terhadap saya. Saya terkesan dengan 

cara mengajar beliau yang semangat, baik dan pintar 

memotivasi. Purnatugas beliau ini sayang sekali sebenarnya 

karena kita masih membutuhkan peran beliau disini. Tapi 

untungnya beliau masih bersedia membantu tentu saja itu 

sangat baik sekali. Meskipun beliau tidak lagi di jurusan 

Statistika ITS,  kalau boleh beliau masih memperhatikan 

Statistika, membantu Statistika, masih bersedia 

mengarahkan dan memberi nasihat kepada Statistika. 

Dr. Suhartono, M.Sc 
Dosen Jurusan Statistika ITS  

19710929 199512 1 001 

Pak Kresna dulu adalah dosen 

wali sekaligus dosen 

pembimbing saya, beliau juga 

yang membuat saya menjadi 

dosen, kalau tidak ada beliau 

mungkin saya tidak akan 

menjadi dosen seperti sekarang 
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ini. Saya ingat ketika dulu saya perwalian dengan Pak 

Kresna, beliau menanyakan “Ngapain masuk statistika?” Di 

angkatan saya dulu banyak yang dari desa dan tidak tahu 

apa itu statistika, sehingga ketika ditanya seperti itu kita 

hanya menjawab “Kerja di bank, Pak.”  

Di antara teman satu angkatan saya, bisa dibilang 

saya termasuk kelompok mahasiswa yang paling dekat 

dengan Pak Kresna. Beliau adalah dosen yang pertama kali 

mendorong dan memberi kesempatan kepada saya untuk 

menjadi asisten dosen. Ketika saya semester 4, saya sudah 

diminta oleh beliau untuk menjadi asisten di Universitas 

Petra. Saya diminta memberikan bimbingan privat supaya 

saya lebih bisa ngomong atau berkomunikasi dengan baik, 

karena dulu saya termasuk orang yang tidak pandai 

berkomunikasi. Saya menjadi asisten di Universitas Petra 

bersama dengan senior, yaitu Pak Bambang Widjanarko 

Otok di Jurusan Teknik Sipil, Akuntansi dan Manajemen. 

Pada saat-saat mengikuti training atau pelatihan yang 

dilakukan oleh Pak Kresna lah. saya banyak mendapatkan 

pelajaran yang sangat berharga bagaimana menjelaskan 

statistik yang benar ke orang lain, khususnya masyarakat 

praktis dan bukan ke sesama statistisi.  

Ketika semester 7, saya terpilih di jurusan untuk 

mengikuti seleksi mahasiswa teladan di tingkat fakultas dan 

institut. Pada saat itu setiap kandidat diminta untuk memilih 

tiga dosen favorit beserta alasannya. Saya ingat waktu itu 

saya memilih Pak Kresna di posisi pertama. Alasannya 
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karena Pak Kresna itu adalah orang yang berani berbicara 

apa adanya, dan bisa menginspirasi mahasiswa untuk 

menjadi lebih baik. Beliau juga memiliki kemampuan untuk 

“membumikan” atau “mempopulerkan” statistik ke 

masyarakat umum, dan itu adalah kemampuan yang tidak 

mudah untuk ditiru atau dimiliki oleh sebagian besar 

statistisi di Indonesia. Dan yang lebih penting lagi, beliau 

dapat membuat orang tidak bosan atau selalu tertarik untuk 

mengikuti setiap perbincangan yang beliau lakukan, dan itu 

juga tidak banyak orang yang bisa melakukannya. 

Saya punya pengalaman luar biasa dengan beliau 

ketika bimbingan TA. Ketika itu karena saya memilih topik 

baru dan tidak mudah untuk memahaminya, maka TA saya 

jadi tidak lancar terselesaikan dalam 1 semester. Keinginan 

untuk dibimbing yaitu dituntun, diarahkan, diteliti satu 

persatu pada setiap tulisan yang saya lakukan ternyata tidak 

kesampaian. Satu hal yang akhirnya saya petik untuk 

menjadi pengalaman hidup adalah perlunya membuat 

mahasiswa menjadi pribadi yang independen dan percaya 

diri terhadap kemampuan yang dimiliki, dan bukan 

menjadikan mereka menjadi tergantung atau dependen 

kepada orang lain (termasuk pembimbing) dalam 

menyelesaikan TA.  

 Pak Kresna memang purna tugas, tapi beliau kan 

masih tetap mau mengajar di jurusan sebagai dosen luar 

biasa. Artinya, saya secara pribadi tidak merasa kehilangan 

sama sekali sebagai kolega karena masih bisa bekerja sama 

dengan beliau. Rasa kehilangan muncul karena pasti beliau 
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tidak akan lagi menduduki posisi di tingkat jurusan 

berkaitan dengan kebijakan-kebijakan strategis, khususnya 

pengembangan statistik ke depan, dikarenakan posisi 

tersebut mensyaratkan dosen aktif. Kerinduan akan arahan, 

wawasan kedepan, kritik dan keberanian bersikap dari 

beliau masih diperlukan oleh kita-kita yang muda-muda.  

 Pesan untuk beliau yang terpenting adalah 

menjaga kesehatan, karena beliau pernah mengalami stroke 

ringan. Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu 

menyertai Pak Kresna dan keluarga. Amin.  

 
Ali Murtadho  

Karyawan Jurusan Statistika ITS 

Pak Kresna sosok yang 

baik, disiplin, dan baik hati. 

Saya bersyukur mengenal 

sosok beliau karena beliau mau 

mendorong orang lain untuk 

lebih maju, contohnya saya. 

Saya yang hanya petugas 

kebersihan didorong oleh Pak 

Kresna untuk lebih maju. Oleh 

karena itu, Pak Kresna 

membiayai saya untuk kursus agar saya mendapatkan gaji 

dan pangkat yang lebih tinggi, tidak hanya saya, bahkan 

anak dan istri saya pun dibiayai oleh Pak Kresna. Istri saya 
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dibiayai Pak Kresna untuk kursus komputer, yang pada saat 

itu biaya kursus masih relatif mahal. Saya berterimakasih 

kepada Pak Kresna, karena tanpa beliau mungkin sekarang 

saya masih belum menjadi apa – apa. 

Daru Puji Utomo 
Alumni Statistika ITS Angkatan 1995 

RSM Outer Island 

Dalam hidup ini, ada 3 laki-

laki yang paling berpengaruh 

dalam pembentukan karakter 

dan kepribadian saya sampai 

dengan saat ini. Pertama tentu 

saja bapak kandung, kedua 

atasan saya saat kerja pertama 

kali dan satu lagi adalah Pak 

Kresna. Beliau yang menginspirasi saya untuk memperkuat 

integritas, berpikir idealis dan mempunyai mindset yang 

begitu penting pada saat mengarungi masa transisi dari 

remaja menjadi pria dewasa.  

Pertama kali mendengar nama Pak Kresna justru 

berasal dari kakak angkatan dari jurusan lain yang cerita 

tentang sepak terjang dari Pak Kresna di kampus bahkan di 

luar kampus ITS. Well, setidaknya rasa minder sebagai 

mahasiswa jurusan FMIPA sudah mulai terangkat. Apalagi 

setelah mendengarkan pembekalan perdana dari Pak Kresna 
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di acara Bina Cinta Statistika. Ada seberkas sinar tentang 

cerahnya masa depan alumni statistika dari gambaran 

beliau.  

Tentu saja banyak interaksi dan kisah dengan Pak 

Kresna yang berkesan, kalaupun terpaksa memilih, ada 3 

hal yang  saya pilih : 

1.       7 Habits -Stephen R Covey 

Buku ini adalah tonggak pertama pada perubahan 

hidup saya . Pertama kali, buku ini saya dengar dari 

sharing Pak Kresna saat acara LDKM (LKMM TD) 

dan beliau merekomendasikan untuk membacanya. 

Akhirnya saya membeli buku ini pada saat acara Bursa 

Buku Statistika. Harga buku saat itu Rp 27.000 dari 

uang saku bulanan Rp 100.000.  Lumayan terasa karena 

dalam jangka sebulan setelah itu harus merelakan untuk 

mengurangi biaya makan, hingga tinggal sehari makan 

sekali. But, that’s worth it for every cent, karena mulai 

saat itulah saya punya gambaran akan jadi apa (starting 

from end of mind), sehingga saya lebih yakin untuk 

terjun ke organisasi kampus yang secara konsisten 

membentuk kepribadian saya. 

2.       Toilet Kampus 

Ceritanya, sebagai dosen mata kuliah Quality 

Management, Pak Kresna memberi tugas untuk 

membuat project peningkatan kebersihan kampus, salah 

satunya adalah keluhan toilet kampus. Tugas ini 
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meliputi pemahaman status toilet saat ini, masalah dan 

hal-hal yang perlu diperbaiki, serta rekomendasi action 

untuk diperbaiki. Jadi dalam grup kecil, kami harus 

survei toilet di semua jurusan, mulai dari engsel pintu 

kamar mandi, kran, tempat pembuangan air, dll. Tugas 

ini menyadarkan saya bahwa begitu berharganya 

sebuah data, karena untuk mendapatkan data yang 

akurat itu tidak mudah dan perlu energi. Mulai saat itu 

rasa cinta saya kepada data semakin menggebu- gebu, 

karena data itu begitu mahal dan perlu pengorbanan 

untuk mendapatkannya, sehingga kita harus 

memastikan bahwa data itu dirawat, diperlakukan, 

dianalisa dengan tepat dan juga harus ‘hidup’, berguna 

untuk merumuskan langkah nyata untuk perbaikan. 

3.       Pasca Kuliah. 

Interaksi saya dengan Pak Kresna tidak hanya 

berhenti pada saat kuliah, tetapi kami cukup sering 

bertemu apabila ada kesempatan yang memungkinkan. 

Mulai dari sekedar ketemu dalam satu pesawat atau 

dinner bersama. Banyak nasehat baik untuk personal 

maupun karir yang saya dapatkan dari beliau. Awalnya 

sebagai anak ingusan, saya gamang ketika 11 tahun lalu 

ditugaskan di Makassar, jauh dan menakutkan, sudah 

terpikir untuk mengundurkan diri. Saya datang ke 

kantor beliau di Enciety untuk minta pendapat, 

bukannya dihibur tetapi saya malah ‘dimarahi’ dan 
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dimotivasi untuk berangkat. Dan justru akhirnya 

sekarang saya bisa mendapatkan istri, beranak pinak 

dan betah hidup di Makassar. 

Sebenarnya ingin bercerita lebih banyak lagi 

karena ngobrol tentang Pak Kresna selalu menyenangkan 

dan menentramkan hati. 

Bobby Indra 
Alumni Statistika ITS Angkatan 2003 

Data Analyst di PT. Fajar Lestari Abadi.  

Pak Kresna adalah 

dosen wali kuliahku, 

beberapa orang bilang 

kalau beliau super sibuk, 

kadang jarang di kampus, 

tapi tidak dengan anak 

walinya, kalau beliau ada 

waktu luang kami bebas 

berkonsultasi baik di kampus 

maupun di rumah. Aku sering keluar bareng dengan Pak 

Kresna, sekedar ikut pelatihan, menemani saat menjadi 

moderator di JTV maupun sekedar makan malam. Pak 

Kresna tidak seperti dosen umumnya, konsultasi dengan 

beliau tidak terbatas mengenai perkuliahan, permasalahan 

pribadi pun boleh di share. Yang bikin aku terharu, ketika 

beliau datang jauh pagi hari ke Gresik dalam acara ijab 

qabul pernikahanku. Semoga Pak Kresna selalu sehat, dan 
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bisa tetap aktif mencerdaskan bangsa. Pak Kresna adalah 

sosok yang sangat peduli dan perhatian kepada anak 

didiknya, tidak pernah membatasi jarak walaupun antara 

dosen dan mahasiswanya. 

Tika Widyaningtyas 
Alumni Statistika ITS Angkatan 2007 

Tulisan ini dibuat setelah 

menghimpun kenangan-

kenangan para alumni 

Statistika ITS dengan Sang 

Guru, Pak Kresnayana Yahya. 

Dosen Sibuk Paling Dinanti 

Rasanya sudah bukan 

rahasia kalau Pak Kresna 

memang bukan sekedar dosen 

biasa. Dedikasinya tidak dibandrol pangkat dan jabatan. 

Kelasnya paling dinanti, petuahnya sungguh memotivasi. 

Bukan rahasia pula bahwa Pak Kresna punya segudang 

aktifitas di luar kampus. Tak jarang hal tersebut menyita 

waktu hingga absen mengajar. Pak Kresna hanya ada di 

jurusan 2 kali dalam seminggu, hari Senin dan Kamis. Yang 

menarik, meskipun secara fisik beliau tidak hadir di kelas, 

emailnya sudah lebih dulu hadir di inbox kami. Tugas baca, 

tugas essay, tugas analisis, daftar panjang tugas untuk 

mahasiswa beliau uraikan di email dan milis. 
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Pernah suatu hari di tengah kegiatan belajar mengajar 

Pak Kresna menerima telepon di dalam kelas. Suasana 

hening seketika. Bukannya keluar, beliau malah berdiri di 

antara kami dengan Nokia Communicator digenggam erat 

di telinga kanannya. 

“Sebentar ya, aku diminta ngomong di Suara Surabaya 

ini. Sekalian saja tak jawab biar kamu juga tahu apa yang 

terjadi di pasar akhir-akhir ini,” katanya. Cas cis cus, Pak 

Kresna bicara panjang lebar menguraikan analisanya 

tentang sembako hingga lima menit berikutnya. 

Inspirasi Saat Menjejak Dunia Kerja 

Selain di radio, nama Pak Kresna kerap muncul di 

media masa terutama Jawa Pos. Fotonya terpampang di 

pojok atas, nama lengkap tercetak tebal di bawahnya, 

seperti mengawal kolom tentang analisis perekonomian di 

Jawa Timur saat itu. Sejak saat itulah saya berambisi 

menjadi konsultan dan kolumnis. 

Dalam perjalanan meraih cita-cita tersebut, nama 

beliau tidak mungkin terhapus begitu saja. Saat menjadi 

reporter ITS Online, profil beliau lah yang saya tulis 

pertama kali. Kemudian ketika hendak melamar sebagai 

wartawan Majalah SWA, beliau satu-satunya dosen yang 

saya mintakan pendapat. Gayung bersambut, Pak Kresna 

malah berujar, “Salam buat Kemal (pemimpin redaksi 

SWA). Dia teman saya juga.” 
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Salam tersebut kemudian saya sampaikan ke Pak 

Kemal Gani saat tes wawancara. Alhamdulillah, hari itu 

juga saya langsung diterima sebagai wartawan Majalah 

SWA tanpa tes. Sepanjang perjalanan karir sebagai pelaku 

media, nama beliau kerap menjadi referensi saya. Setiap 

ada rekan sesama wartawan minta referensi pengamat di 

Jawa Timur, nama beliau lah yang saya sebut. 

Antara Saya, Pak Kresna, dan Suami 

Seperti yang banyak diceritakan alumni Statistika ITS 

lain, tugas kuliah Pak Kresna selalu menuntut kita untuk 

bereksplorasi. Tugasnya tidak bisa dijawab dengan satu 

buku cetak. Kami harus memaksa diri berselancar di 

internet dan bongkar-bongkar ruang baca atau 

perpustakaan. 

Entah sejak kapan beliau menerapkan metode ini. 

Yang pasti, di pertengahan tahun 2006 mahasiswa Statistika 

ITS sudah dipaksa memanfaatkan internet, hingga 

kemudian salah satu mahasiswanya mampir di blog saya. 

Seperti sudah garis takdir, setahun kemudian saya bertemu 

mahasiswa tersebut, dan tujuh tahun kemudian kami 

menikah. Ya, saya dinikahi alumni Statistika angkatan 2002 

bernama Arief Wicaksono. 

Ketika Pak Mashuri mengajak menulis apresiasi untuk 

Pak Kresna, kami harus berkata “iya”. Bahkan suami saya 

bilang “harus”. Karena kami hanya dengan tulisan inilah 
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kami bisa mengungkapkan rasa terima kasih kami pada 

beliau. 

Sugeng Siswanto 
Alumni Statistika ITS Angkatan 1994 

Ketua IKA ITS Komjur Statistika 2011-2013, 2013-2017 

Senator SMITS 2000, Ketua HIMASTA-ITS 1998-1999 

Pada saat UMPTN tahun 1994, saya memilih 

pilihan pertama teknik komputer ITS, pilihan kedua 

Statistika ITS. 

Awalnya saya agak kecewa karena tidak diterima 

di pilihan pertama, namun setelah saya daftar ulang di ITS, 

saya numpang dengan kakak kelas yang sudah lebih dulu 

kuliah di ITS, dan kakak kelas tersebut bilang, “beruntung 

kamu diterima di Statistika, disitu ada dosen yang terkenal 

di ITS, baik karena aktivitas membantu kemahasiswaan 

maupun sebagai pembicara di seminar-seminar, terus senior 

mahasiswa statistika juga banyak yang jadi “pentolan” 

aktivis kampus. 

Saat semester IV, Pak Kresna lah yang memotivasi 

dan mendorong angkatan saya melakukan study excursie 

dan magang kerja di Jakarta, secara financial juga dibantu. 

Hampir setiap ada informasi bahwa ada seminar 

dengan pembicara Pak Kresna, saya dan tim pasti berusaha 

datang, bukan hanya untuk melatih pergaulan/networking 

sebagaimana yang beliau ajarkan, tapi yang pasti atas nama 
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mahasiswa Pak Kresna, kami bisa datang gratis ke seminar 

dan otomatis dapat makan gratis.  

Setiap kuliah, Pak Kresna selalu berbicara panjang 

lebar tentang aplikasi statistika, sehingga kuliahnya tidak 

membosankandan kita selalu bangga karena peran statistika 

dalam penyelesaian permasalahan. 

Saat menjadi ketua HIMASTA, Pak Kresna selalu 

menjadi back up dan 24 jam terbuka bagi saya dan tim 

untuk konsultasi atau sekedar mengobrol. Rumah Pak 

Kresna di Perumdos-yang saya tahu- selalu penuh dengan 

buku. Karenanya setiap kami datang, beliau selalu minta 

kami untuk membaca 1-2 buku. Beberapa teman malah 

mendapat orderan untuk resume buku-buku tersebut. 

Banyak kenangan baik tentang Pak Kresna, 

sepertinya Statistika ITS ya Pak Kresna, tanpa bermaksud 

mengecilkan peran yang lain, sosok beliau memang 

spektakuler, seperti Bung Karno bagi Indonesia. 

 

Mahendra 
Alumni Statistika ITS Angkatan 2002 

Pertama kali kontak dengan Pak Kresna adalah waktu 

pengkaderan. Kemudian sekitar semester 4 atau 5 di mata 

kuliah bisnis. Karena sebuah tugas, saya ke ruangan beliau. 

Disini kelihatan Pak Kresna itu care terhadap 

mahasiswanya, nggak cuma masalah tugas kuliah, ditanyai 

juga sehari-hari kegiatannya apa saja.  Waktu itu saya 
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jawab lugu, “oh, saya ngerjain proyek tugas akhir 

mahasiswa-mahasiswa swasta di sekitar ITS, Pak”. Pak 

Kresna marah waktu itu, kamu ini melakukan pembodohan 

bangsa.  

Keesokan harinya Pak Kresna sms ngajak makan 

siang dan di tempat makan saya dikenalkan dengan Mas 

Chandra E. Agustinus, supervisor software development di 

Enciety.  Singkatnya saya disuruh kerja partime di Enciety. 

Jujur, bukan kerja sih sebenernya karena kontribusi saya 

juga kecil banget bagi Enciety tapi Pak Kresna seperti 

memberikan saya rel. Disini ini lho hebatnya Pak Kresna, 

disamping mengkritik, beliau juga memberikan solusi. 

Sampai sekarang saya masih di rel yang dulu diberikan 

Pak Kresna. 

 

Wangiati Izzah 
Alumni S1 Statistika ITS 2001 & 

 S2 Teknik Industri ITS 2009 

Selama kuliah saya hanya sekali mengambil mata 

kuliah yang diajar oleh beliau, yaitu mata kuliah Marketing 

Research. Waktu itu Pak Kresna kena stroke, jadi jarang 

mengajar. Setelah sekitar 5 tahun lulus kuliah S1, saya 

bertemu dengan beliau di salah satu mall di Surabaya ketika 

saya sedang berjalan-jalan dengan suami. Saya menyapa 

beliau dan memperkenalkan diri. Kejadian tersebut 

berulang 2 atau 3 kali. Suatu saat, tempat kerja suami 
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mengundang Pak Kresna dalam salah satu trainingnya. 

Ajaibnya, ketika suami menyapa beliau, beliau langsung 

tahu dan menanyakan kabar saya.  

Seorang ahli Statistika yang disegani dan memiliki 

ingatan yang sangat tajam terhadap mahasiswanya.  

Noorahma Ayuning T.  
Mahasiswa S1 Statistika ITS 2012 

Sosok Pak Kresna itu orang 

yang paling hebat menurut saya. 

Selain itu menjadi teladannya bagi 

orang statistik juga.  

Pada awal menjadi mahasiswa 

baru, saya bertemu dengan beliau 

karena saya merupakan anak 

walinya. Pak Kresna banyak bercerita mengenai statistika. 

Rasa suka terhadap statistika saat itu memuncak setelah 

bertemu dengan beliau. 

Pak Kresna bukan dosen saja, tapi juga guru besar. 

Beliau juga mempunyai perusahaan Enciety dan merupakan 

salah satu pendiri Statistika ITS. Beliau itu pahlawannya 

statistika. Pengalaman yang paling berkesan adalah saat 

beliau itu perhatian. Saat saya perwalian beliau 

menanyakan apakah saya sudah mengambil TOEFL atau 

belum. Saya yang belum mengambil dimarahi oleh beliau 

sambil berkata jika belum terus, hingga lulus juga tidak 
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tahu berapa TOEFLnya. Awalnya saya takut karena 

pertama kali langsung bertemu dengan dosen senior.  

Pak Kresna sering memberikan tugas yang sangat 

banyak. Tapi dengan diberikaan banyak tugas itu, kita jadi 

lebih mengerti. Jika diajar oleh Pak Kresna itu pasti out of 

the box. Namun dibalik itu kita bisa memandang 

lingkungan sekitar. Berkat beliau saya menjadi sering 

memerhatikan harga dollar, membaca berita, dan lainnya. 

Bapaknya juga sering mengirim sesuatu lewat email, 

sehingga kita tahu Indonesia itu seperti apa. Pasti menyesal 

jika tidak pernah dididik oleh beliau dan tidak tahu cara 

beliau mengajar. 

Dididik oleh beliau seperti sedang mengikuti acara 

seminar. 

Fajar Rio Kusviansyah 
Mahasiswa S1 Statistika ITS 2012 

 Pak Kresna itu orang 

yang baik, beliau mengenalkan 

ilmu statistika dengan cara yang 

berbeda. Ketika FRSan sekalipun 

beliau berbeda dengan dosen yang 

lain. Saya sudah dua kali FRSan 

dengan beliau di Galaxy Mall dan 

ditraktir makan.  

Beliau ilmu statistiknya sangat 
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luas, namun menurut saya beliau lebih condong ke 

ekonomi-bisnis. Beliau sosok yang mudah bergaul, enak 

diajak ngobrol, dan pandangannya juga luas.  

Beliau selain menjadi seorang dosen juga sebagai 

konsultan, penyiar radio di Suara Surabaya. Dalam 

siarannya beliau menjelaskan mengenai apa yang terjadi di 

sekitar Surabaya menggunakan ilmunya secara statistik.  
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Dari Beliaulah Saya Belajar 

“Teaching is more than imparting knowledge, it 
is inspiring change. 

Learning is more than absorbing facts, it is 
acquiring understanding. 

… and I have learned from great teacher.” 

 Tak hanya pembelajaran mata kuliah yang beliau 

ajarkan, namun nilai-nilai kehidupan turut serta dalam 

perkuliahan. Dari beliaulah, banyak pembelajaran hidup 

yang awalnya disepelekan menjadi berarti. 

Dra. Lucia Aridinanti, M.T 
Dosen Jurusan Statistika ITS 

19610131 198701 2 001 

Pak Kresna adalah dosen 

yang luar biasa. Saat ini, sangat 

sulit mencari pengganti seperti 

Beliau.  

Saya dulu adalah 

mahasiswa dari Pak Kresna. Baru 

bertemu beliau pada saat saya semester 5, karena 

sebelumnya Pak Kresna masih tugas belajar di Amerika. 

Dengan beliau, saya belajar cara membaca text book yang 

pada saat itu menjadi barang yang mewah.  
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Bin Hariyati (Nana) 
Statistika ITS 2008 

“Statistik itu harus bisa ngomong dan yang utama 

harus bisa JUJUR!”-Kresnayana Yahya 

Saya masih ingat pesan Beliau di setiap kesempatan, 

ilmu statistika yang katanya sebagai tools, hanya sia-sia jika 

tidak mampu menggambarkan situasi yang sebenarnya. 

Kejujuran adalah harga mati dan jangan pernah merasa 

takut untuk berkata jujur dengan statistik. 

Bapak Kresnayana Yahya, seorang tokoh yang besar 

bersama Statistika ITS dan memberi ruh pada 

perkembangan ilmu statistika di sana. Saya melihat sendiri 

bagaimana statistika mampu berperan dalam setiap bidang 

lewat tulisan-tulisan Beliau, slide demi slide yang Beliau 

presentasikan di kelas atau seminar, hingga cerita-cerita 

yang Beliau sampaikan secara non-formal di berbagai 

kesempatan. Statistika yang Beliau sampaikan adalah 

statistika yang indah membuat orang terkagum-kagum, 

bukan sekedar pusing karena turunan rumusnya. Beliau 

mampu mewujudkan konsep sistematis yang terwujud 

dalam angka-angka statistik. Dan tidaklah berlebihan bagi 

saya (dan bagi semua orang kebanyakan) untuk menyebut 

beliau sebagai seorang LEGEND, legend of statistics. 
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Elian Giovani Dea Consetta 
Alumni Statistika ITS Angkatan 2009 

Kuliah itu bakalan seru banget kalau dosennya Pak 

Kresna.  

 Tapi Pak Kresna selalu memberikan informasi dan 

cerita yang nggak akan bisa saya temukan dari dosen yang 

lainnya. Pak Kresna juga sering memberikan life lesson dan 

tips-tips simpel yang bermakna, contohnya bagaimana cara 

kita membersihkan rumah dengan benar (ngepel dulu 

sebelum disapu). Selain itu, saya benar-benar bisa 

memaknai Statistika bersama Pak Kresna, tidak hanya 

rumus dan angka belaka. Bagaimana ilmu ini bisa 

diterapkan dalam dunia bisnis, lingkungan, sosial, dll. 

Bagaimana ilmu ini bisa jadi bumerang kalau 

disalahgunakan. Bagaimana ilmu ini bisa conquering the 

world. 

Win Heber Goklas 
 Mahasiswa S1 Statistika ITS 2013 

Pak Kresna itu super. Salah 

satu dosen paling senior. 

Pengalaman dan pengajaran yang 

beliau berikan benar-benar super. 

Beliau juga termasuk salah satu 

orang yang mendirikan statistika. 

Pak Kresna merupakan salah satu 

inspirasi saya untuk mencintai jurusan ini. 
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Wawasan Pak Kresna benar-benar luas. Beliau juga 

merupakan orang pertama yang memberikan sense tentang 

statistika untuk saya. Statistika itu terlihat kurang jelas, 

namun beliau bisa membuat sesuatu yang tidak jelas 

menjadi jelas. Murid-murid dahulu berpikir statistika itu 

apa, beliau memberi tahu bagaimana aplikasi statistika di 

kehidupan sehari-hari. 

Terus bina murid-murid statistika karena banyak yang 

tidak mengerti statistika itu apa. Ada banyak dosen yang 

bagus di sini, namun tidak ada yang seperti bapak, yang 

bisa memberikan dasar ke mahasiswanya. 

 

Juliyanto  
Mahasiswa S1 Statistika ITS 2013 

Pak Kresna itu orangnya sangat 

bijaksana dan pintar. Menurut saya 

beliau adalah dosen yang paling 

cerdas. Beliau merupakan dosen mata 

kuliah Pengantar Metode Statistika 

saat saya semester satu. Banyak 

prestasi-prestasi yang beliau dapat. 

Pak Kresna juga aktif mengisi 

seminar-seminar di Surabaya maupun luar Surabaya.  

Diajar oleh Pak Kresna itu membuat pikiran kita 

menjadi sangat luas. Sebenarnya sangat disayangkan jika 

beliau memasuki masa pensiun. Pensiun itu bukanlah akhir 
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dari segalanya. Beliau tetap bisa mengajar lagi dengan 

sebutan dosen luar biasa.  

 

Anindya Cipta Putri  
Mahasiswa S1 Statistika ITS 2013 

Pak Kresna itu luar biasa. 

Menurut saya, saat kuliah PMS itu 

tidak sama dengan yang ada di buku. 

Beliau lebih mengajarkan ke 

kehidupan nyatanya dan tidak terpaku 

pada buku. Sehingga kita lebih 

mendapat feel statistical thingking, 

seperti kata Pak Kresna. Pak Kresna adalah dosen yang 

hebat, seorang konsultan, dan pembicara di seminar-

seminar.itulah yang membuat saya kagum dengan beliau. 

Saat kuliah PMS, tugas yang diberikan sangat banyak. 

Kita pernah ditugaskan mencari data di BPS meskipun 

akhirnya tidak dikumpulkan. Dosen-dosen lain tidak pernah 

memberikan tugas seperti ini, hanya Pak Kresna yang 

melakukannya.  

Saya berharap semoga karier Pak Kresna semakin luar 

biasa serta tetap sehat jasmani dan rohani. Pak Kresna harus 

tetap jadi dosen dan inspirator juga bagi kita. Semoga ilmu 

yang diberikan kepada kita selama satu semester bisa 

bermanfaat sehingga kita bisa menjadi statistikawan yang 

hebat seperti anda. 
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Beliau adalah Ayah,  

Teman, dan Panutan Kami 

“A father has to be a provider, a teacher, a 
role model, but most importantly, a distant 

authority figure who can never be pleased” –
Stephen Colbert  

Dengan kepribadian Beliau yang selalu terbuka, 

kenyamanan dan keakraban dirasakan oleh para kolega-

kolega terdekatnya. Sehingga terasa seperti keluarga bagi 

mereka.  

Dr. Hariyanto, M.Si  
Dosen Jurusan Matematika - partner Pak Kresna ketika 

Jurusan Statistika masih berada satu jurusan di  

Matematika. 

Saya mengenal Pak 

Kresna sejak kuliah. Pak Kresna 

ini dulunya senior saya. Pada 

saat saya mendaftar pertama kali, 

yang menerima, ya beliau ini. 

Beliau mengarahkan saya ke 

Jurusan Matematika. Saya 

sempat menjadi asisten beliau. 

Sering kontak dengan beliau, 

sekedar main kerumahnya dan berdiskusi. Saya juga sering 

http://www.mathematics.its.ac.id/?module=dosen&nip=19530414%20198203%201%20002&act=detaildosen&mn=52&dosen=Dr.%20Hariyanto,%20M.Si
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berkonsultasi dengan beliau terkait kemahasiswaan ketika 

beliau menjabat sebagai Ketua Jurusan. Setiap saya main 

kerumahnya, beliau selalu membaca buku. Buku yang 

dibacanya tebal sekali. Beliau memang orang yang suka 

belajar. Setelah beliau lulus dan melanjutkan studi ke 

Amerika, saya sudah jarang kontak. Kalau bertemu, ya 

tetap bertegur sapa. Beliau ini tidak pernah memanggil saya 

dengan sebutan ‘Dik’ tapi ya memanggil nama saya. Seperti 

biasanya. Beliau ini juga tidak membatasi antara senior-

junior, mahasiswa-dosen, karyawan-dosen. Sejak dulu, Pak 

Kresna sewaktu menjabat sebagai Dewan Mahasiswa 

memang tidak pernah memberi sekat-sekat begitu. Tidak 

berubah sejak dulu.  

Sejak saya masih mahasiswa, beliau ini sudah 

merintis bidang Statistika sebagai salah satu bidang pilihan 

di Jurusan Matematika. Beliau ini orangnya sangat tekun. 

Sejak masih mahasiswa dulu senang sekali belajar. Jarang 

berjalan santai begitu, selalu membawa buku kemana-

mana. Kontribusi beliau di bidang Statistika ini bagus 

menurut saya. Saya pernah mendengarkan beliau 

menjelaskan tentang Statistika di radio Suara Surabaya. 

Penjelasannya cukup mudah dimengerti dan mengedukasi 

masyarakat.  

Di mata saya beliau ini sosok yang pekerja keras 

dan konsisten. Pengabdiannya juga besar terhadap 

pendidikan dan membangun bangsa. 



 

 Beliau adalah Ayah, Teman, dan Panutan Kami 81 

Choirul Chanafi  

Karyawan Jurusan Statistika ITS 

 Beliau ini low profile dan senang menolong orang. Beliau 

ini menolong sekaligus 

membangun. Beliau ini sesuai 

wataknya kadang cuek kadang 

ramah tapi beliau ini orang baik. 

Menurut saya beliau ini low 

profile dan seseorang yang bisa 

dijadikan sosok seorang bapak, 

seorang teman dan seorang 

panutan. Kalau minta saran pasti dibantu. 

 

Angga Pranata 
Alumni Statistika ITS Angkatan 2009 

Spv Sales Promotion Kalbe Nutritionals 

Bapak Kresnayana, melalui sentuhan beliau, statistika 

menjadi hidup dan dikenal masyarakat luas, pengalaman 

dan relasi beliau sangat luas. 

Saat menjadi public speaker , beliau tidak hanya 

berbicara kosong, tetapi setiap kalimat ibarat untaian sajak 

data yang sangat berarti. Tidak pernah beliau mengucapkan 

kalimat tanpa data di dalamnya.  

Praktisi yang mampu mengintegrasikan semua konsep 

pikir statistika. Motivator sekaligus bapak bagi semua 
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mahasiswanya. Beliau sangat menghargai capaian kecil 

mahasiswanya.  

 

Fausania Hibatullah 
Mahasiswa D3 Statistika ITS 2013 

Pak Kresna adalah sosok yang 

sangat inspiratif bagi saya. Saya 

kagum karena beliau mempunyai 

pengetahuan yang luas tentang 

banyak hal. Kalau tentang statistika 

bagi saya beliau adalah “Father of 

Statistics’.  
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He Is One Of The Pioneer  

Statistics ITS 

“If you want something new, you have to 

stop doing something old.”- Peter F. 

Drucker 

Setiap perubahan bukan hanya sekedar merubah, 

namun juga memperjuangkan apa yang akan kita lakukan. 

Gagasan dan keberanian bersama pendiri yang lain, 

membuat Kresnayana Yahya dikenal sebagai salah satu 

pendiri Jurusan Statistika di Kampus Perjuangan. 

Dr. Sony Sunaryo, M.Si  
Dosen Jurusan Statistika ITS  

19640725198903 1 001 

Pak Kresna merupakan salah 

satu tokoh pendiri Jurusan 

Statistika, yang dahulunya masih 

bergabung dengan Jurusan 

Matematika. Beliau adalah orang 

yang banyak dikenal di luar 

lingkungan jurusan, contohnya di 

bidang industri, media dan pemerintahan. Membawa nama 

baik jurusan di lingkungan luar. Beliau juga seorang 

motivator, seringkali memotivasi orang lain khususnya 
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mahasiswa baru Jurusan Statistika agar lebih bangga karena 

telah diterima di Jurusan Statistika. Meskipun motivasi 

tersebut diberikan oleh hampir semua dosen tapi motivasi 

beliau ini berbeda dan sangat berkesan karena cerita beliau 

didasarkan pada realita dan pengalaman beliau. Beliau juga 

mau bekerjasama dengan jurusan lain  untuk menunjukkan 

peran dan fungsi Statistika. Inilah hal yang membuat saya 

semakin bangga dengan beliau. 

Kesan lain saat saya menjadi ketua himpunan dan 

beliau merupakan kepala jurusan kala itu. Beliau sangat 

peduli dengan kegiatan positif mahasiswa. Beliau sering 

mendampingi mahasiswa dan tidak sungkan untuk 

membantu serta ikut terjun langsung pada kegiatan 

mahasiswa. Pak Kresna adalah seorang aktivis yang telah 

memiliki pengalaman luar biasa dan berani berbicara apa 

adanya. 

Sobi’i 
Karyawan Jurusan Statistika ITS 

Beliau ini cenderung pendiam, 

baik, konsisten dengan ilmunya. 

Beliau membagikan ilmunya 

sampai di luar Jurusan Statistika. 

Mempromosikan statistika 

dimana-mana. Beliau termasuk 
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salah satu yang paling senior di Statistika. Beliau 

berdedikasi tinggi dan pekerja keras. Tidak segan-segan 

memberikan ilmunya kepada mahasiswa. Semoga saja ada 

mahasiswa yang seperti beliau. Beliau juga merencanakan 

untuk menjadikan statistika ini sebagai fakultas.  Beliau 

dengan karyawan baik sekali tidak memberikan batasan. 

Sayangnya karena kesibukannya banyak orang yang 

menilai beliau sombong sehingga tidak mengenal 

bagaimana beliau yang sebenarnya. Saya dengar juga beliau 

ikut mendirikan Jurusan Statistika di universitas lain. 

Menurut saya beliau ini baik, berjuang untuk 

memperkenalkan ilmu statistika supaya dikenal di kalangan 

ITS dan luar. 

Adinda Rizky Herawati  
Mahasiswa S1 Statistika ITS 2013 

Kalau ditanya bagaimana kontribusi 

beliau di Jurusan Statistika jelas besar 

sekali. Selain sebagai dosen, yang saya 

tahu beliau adalah salah satu pendiri 

Jurusan Statistika. Setahu saya beliau juga 

mempunyai lembaga survey dan biasanya 

job survey diberikan kepada mahasiswa 

statistika ITS sehingga dengan begitu dapat melatih kami 

sebagai mahasiswa untuk survey. Dari sini bisa terlihat 

bagaimana kontribusi beliau di bidang statistika. Tidak 
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hanya mengajar secara formal tetapi beliau juga melatih 

skill mahasiswa dan banyak berperan untuk masyarakat. 

Walaupun saya belum sempat menjadi peserta belajar 

beliau semoga di lain waktu saya dapat menggali ilmu dari 

beliau. Menurut saya Pak Kresna itu seorang Statistician 

yang hebat, peduli dan penuh pengabdian. 
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