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dibangun 2 studio ukuran medium
yang dapat digunakan untuk
perkuliahan, seminar, ujian online,
serta kepentingan video conference
lainnya.

Sebagai upaya untuk
memutus mata rantai
penyebaran COVID-19,
INSTIPER menerapkan
perkuliahan online dan ujian
online bagi mahasiswanya.
Selain perkuliahan online,
bimbingan, ujian skripsi dan
thesis juga dilakukan
secara online.

Dalam masa pandemi COVID-19,
manajemen INSTIPER
membagikan paket sembako bagi
mahasiswa yang masih berada di
Yogyakarta dan tidak pulang ke
daerah asal mereka selama
pandemi. Pembagian sembako ini
diprioritaskan bagi mahasiswa yang
benar-benar membutuhkan dan
tetap memperhatikan protokol
pencegahan penyebaran COVID-19
pada saat pembagian sembako
tersebut.

Untuk meningkatkan
pelayanan pembelajaran
daring, INSTIPER
Yogyakarta telah
membangun fasilitas studio
virtual conference sebagai
bentuk keseriusan dan
kesiapan dalam
melaksanakan kuliah
daring, yang sudah mulai
dipersiapkan sejak awal
tahun 2020 sebelum
pandemi Covid-19.

Manajemen INSTIPER dan
PT.SMART pada masa pandemic
Covid-19 tetap berkomitmen untuk
melaksanakan seleksi beasiswa
ikatan dinas. Pendaftaran beasiswa
SMART PLANTERS telah dibuka
sejak Januari-Maret 2020 lalu.
Seleksi yang pada tahun-tahun
sebelumnya diselenggarakan di
beberapa kota diganti dengan ujian
online yang dapat dilakukan oleh
pendaftar dari rumah masingmasing.

Instiper Yogyakarta

Studio virtual conference
yang terletak di lantai 3
gedung Perpustakaan Pusat
@si_instiper
INSTIPER tersebut terdiri dari
3 studio meeting room
Pendaftaran mahasiswa Baru personal dan 1 studio utama.
Pada setiap studio telah
INSTIPER 2020
dilengkapi
dengan peralatan
Januari - Agustus 2020
yang menunjang perkuliahan
scan here
Hotline:
daring
seperti: smart TV, kamera,
0856 5533 5505
0822 4118 2056
dan mini PC, microphone, dan pen
SMS Center:
tablet. Pada saat ini juga sedang
instiper_jogja

0812 2790 2000
Partner kerjasama beasiswa ikatan dinas
GOLDEN
LAND
GEMILANG

Manajemen INSTIPER berharap
semoga dengan terbitnya
INSTIPER Newsletter dapat
memberikan manfaat kepada
semua pihak baik sivitas
akademika, alumni, maupun mitra
kerja INSTIPER untuk
mendapatkan berita terkini
perkembangan INSTIPER.
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PERKUAT
PEMBELAJARAN
DARING:
INSTIPER Bangun Studio
Virtual Conference dan
Kelas Paralel
Ruang VCON UTAMA

Beradaptasi dengan pandemi Covid-19 tidak
hanya dilakukan dengan membudayakan hidup
bersih, namun juga proses belajar mengajar di
berbagai tingkat pendidikan. Hal ini membuat
pelaksanaan kegiatan perkuliahan dilaksanakan
secara daring sejak Maret 2020 lalu, dalam
rangka mencegah penularan Covid-19.
Ruang VCON PERSONAL
Ruang VCON KELAS PARAREL
Mau tidak mau, siap tidak siap, perkuliahan daring
harus dilaksanakan.
Sebagai bentuk keseriusan dan kesiapan dalam
memadukan kuliah daring dan luring. Pembangunan
melaksanakan kuliah daring, INSTIPER Yogyakarta
kelas paralel ini merupakan persiapan INSTIPER untuk
telah membangun fasilitas studio virtual conference
menuju masa New Normal, dimana nantinya sebagian
yang sudah dipersiapkan sejak awal tahun 2020
mahasiswa dapat mengikuti kuliah tatap muka atau
sebelum pandemi Covid-19 terjadi. Studio virtual
luring di kelas bersama dosen dan sebagian lagi
conference yang terletak di lantai 3 gedung
mengikuti kuliah daring dari luar ruang kuliah.
Perpustakaan Pusat INSTIPER tersebut terdiri dari 3
Mahasiswa yang berada di luar kelas dapat
studio meeting room personal dan 1 studio utama.
mengakses materi kuliah yang sama yang didapatkan
Pada setiap studio telah dilengkapi dengan peralatan
oleh teman-temannya di dalam kelas karena kuliah
yang menunjang perkuliahan daring seperti: smart TV,
tersebut ditampilkan secara live sehingga mahasiswa
kamera, mini PC, microphone dan pen tablet. Saat ini
dapat tetap mengikuti kuliah dari kos atau di area
juga sedang dibangun 2 studio ukuran medium yang
kampus INSTIPER. Pembangunan studio virtual
dapat digunakan untuk perkuliahan, seminar, ujian
conference ini juga dipersiapkan untuk mensikapi
online serta kepentingan video conference lainnya.
tuntutan era industri 4.0 maupun dalam rangka
Dian Pratama Putra, SP., M.Sc., selaku pengelola
menyambut kampus merdeka dan merdeka belajar.
studio virtual conference dan ketua tim video
Kelas paralel ini dilengkapi dengan fasilitas berupa PC,
conference menyampaikan, “Studio utama memiliki
kamera, microphone, layar dan LCD. Pada saat ini
kapasitas 10-15 orang yang dilengkapai dengan smart
telah selesai dibangun 1 kelas paralel di Fakultas
TV berukuran 75”, kamera video conference,
Pertanian dan sedang dikerjakan pembangunan 15
microphone dan flip chart. Sedangkan pada studio
kelas paralel yang lain di Fakultas Pertanian, Teknologi
personal yang memiliki ukuran ruangan 2x2 meter
Pertanian, Kehutanan dan laboratorium.
dapat digunakan oleh dosen untuk kuliah secara
“Pembangunan kelas paralel ini merupakan upaya
personal yang dilengkapi papan tulis selayaknya kuliah untuk menuju hidup New Normal, dimana mahasiswa
tatap muka yang diperlukan dosen untuk meningkatkan yang bisa mengikuti kuliah tatap muka hanya setengah
pemahaman mahasiswa. Selain itu kami juga
dari kapasitas ruang sebelumnya. Ruang kelas yang
menyediakan pen tablet untuk membantu dosen
sebelumnya digunakan untuk 40 mahasiswa, besok
mencorat-coret layar presentasi”.
hanya diperkenankan diisi sebanyak 15-20 orang
Dr. Maria Ulfah, S.TP., MP., Wakil Rektor Bidang
mahasiswa sehingga mahasiswa yang lain mengikuti
Akademik, menjelaskan “Dengan dibangunnya
kuliah secara daring”, terang Maria Ulfah.
prasarana studio virtual conference, diharapkan dosen
Supaya pembelajaran daring dapat berjalan lancar,
dapat melaksanakan kuliah daring secara optimal.
menurut Harsunu Purwoto selaku project owner
INSTIPER berusaha memfasilitasi sarana dan
Instalasi Backbone, INSTIPER saat ini juga telah
prasarana bagi dosen untuk dapat menjalankan kuliah
memperkuat jaringan internet di kampus melalui
online secara optimal di kampus. Jika dosen terpaksa
pembangunan IT-Backbone dan pengadaan server.
harus menyelenggarakan kuliah daring secara mandiri
INSTIPER juga berencana memasang jaringan Internet
dari rumah masing-masing kami juga
menggunakan Wireless Radio di lingkungan kos
memperkenankan hal tersebut, namun dengan tetap
mahasiswa yang dapat diakses oleh mahasiswa
menggunakan standar studio virtual conference, demi
INSTIPER yang tinggal sekitar kampus hingga radius 5
menjaga kualitas pembelajaran”.
km. Hal ini untuk menunjang perkuliahan daring pasca
Selain membangun studio virtual conference,
pandemi Covid19. Dengan demikian proses
INSTIPER juga membangun kelas paralel yang
perkuliahan dapat berlangsung dengan baik.
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INSTIPER Yogyakarta Bagikan
Paket Sembako untuk
Mahasiswa
INSTIPER Yogyakarta membagikan paket sembako
bagi mahasiswa yang masih berada di Yogyakarta
dan tidak pulang ke daerah asal mereka selama
pandemi COVID-19. Pembagian sembako ini
diprioritaskan bagi mahasiswa yang benar-benar
membutuhkan. Sebanyak 220 paket sembako yang
berisi beras, gula pasir, mie instan, kecap, teh celup,
kopi, dan susu dibagikan kepada mahasiswa di
GRHA INSTIPER pada Rabu (20/5).
Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan Ir. Tri
Nugraha, M.P menjelaskan,”Tujuan dari pembagian
paket sembako bagi mahasiswa yang masih tinggal Pembagian paket sembako bagi mahasiswa yang masih berada di Yogyakarta dan tidak pulang ke daerah
asal mereka selama pandemi COVID-19
di Yogyakarta adalah untuk meringankan beban
orang tua karena dampak dari pandemi COVID-19 saat ini. Kami tetap memperhatikan protokol
pencegahan penyebaran COVID-19 pada saat pembagian sembako tersebut. Sebelum masuk area
kampus mahasiswa wajib dicek suhu tubuhnya, mencuci tangan atau memakai hand sanitizer, dan
mengenakan masker. Pada saat antri mendapatkan sembako kami juga menerapkan prinsip physical
distancing”.
Novitasari salah satu mahasiswi penerima sembako menyampaikan tanggapannya, “Alhamdulillah,
terimakasih kepada INSTIPER yang sudah memberikan paket sembako ini, lumayan dapat sembako untuk
stok beberapa hari kedepan”.
Selain membagikan paket sembako bagi mahasiswa, INSTIPER juga memberikan keringanan biaya SPP
dan bantuan paket kuota internet bagi mahasiswa.

Ujian Online
Beasiswa
SMART PLANTERS
INSTIPER Yogyakarta
Beasiswa SMART PLANTERS
merupakan salah satu bentuk
kerjasama antara PT. SMART
Tbk. Dengan INSTIPER
Yogyakarta. Kerjasama yang
telah berlangsung sejak tahun
2009 tersebut telah
menghasilkan planters yang
handal dan tangguh.
Di masa pandemi Covid-19 saat
ini, INSTIPER dan PT.SMART
tetap berkomitmen untuk
melaksanakan seleksi beasiswa
ikatan dinas. Pendaftaran
beasiswa SMART PLANTERS
telah dibuka sejak Januari-Maret
2020 lalu. Seleksi yang pada
tahun-tahun sebelumnya
diselenggarakan di beberapa
kota diganti dengan ujian online,
yang dapat dilakukan oleh
pendaftar dari rumah masingmasing. INSTIPER dan
PT.SMART telah menyiapkan
ujian online bagi seluruh

kandidat yang telah lolos seleksi
administrasi yang
diselenggarakan pada tanggal 613 Mei 2020 lalu.
Ir. Harsunu Purwoto, M.Eng.
selaku Wakil Rektor IV Bidang
Kerjasama menjelaskan “Peserta
yang mengikuti tes online sudah
mendapatkan kode tes yang
dikirim melalui email dan
whatsapp masing-masing
peserta. Untuk pelaksanaan tes
online kita bagi jadwal per
wilayah pilihan lokasi tes peserta,
sehingga kode tes yang
dikirimkan setiap wilayah
berbeda-beda bertujuan untuk
meminimalisir kecurangan”.
Peserta yang lolos online tes
potensi akademik, akan
melanjutkan ke tahap tes
psikotes dan wawancara
secara online. Setelah itu
dilanjutkan proses medical
check up, yang merupakan
proses terakhir dari seleksi
penerimaan beasiswa
tersebut.
Ir. Harsunu Purwoto,
M.Eng.menambahkan, “Bagi

peserta yang nantinya lolos seleksi
beasiswa SMART PLANTERS
akan mendapatkan fasilitas biaya
pendidikan penuh selama kuliah,
mendapatkan bantuan biaya hidup
untuk 10 orang terbaik di kelas di
setiap semesternya, serta fasilitas
praktek kerja lapangan dan
magang di perkebunan
perusahaan. Dan yang paling
penting mahasiswa beasiswa
SMART PLANTERS memiliki
kesempatan berkarir di
perkebunan kelapa sawit milik
PT.SMART Tbk.” terangnya.
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INSTIPER Smart Greenhouse Development (ISRD)
Budidayakan Melon Oriental Varietas Chamoe

INSTIPER Yogyakarta dengan ISRD (INSTIPER Smart Greenhouse Development) saat ini sedang membudiyakan varietas
Melon Oriental Chamoe

Melon merupakan tanaman buah
semusim yang banyak disukai karena
rasanya yang manis serta aroma
yang khas. Dengan ketersediaan
lahan terbatas, budidaya melon tetap
bisa dilakukan. Bahkan dengan hanya
bermodal polybag atau pot kita sudah
bisa memiliki kebun melon di halaman
rumah.
Ada banyak varietas melon yang saat
ini dibudidayakan dan dipasarkan.
Salah satu yang kini mulai diminati
oleh konsumen adalah Melon Oriental
Chamoe. Melon yang unik, imut, dan
segar. Rasa melon ini mirip dengan
mentimun dan melon Honeydew. Jika
dibandingkan dengan varietas melon
lainnya rasa manisnya lebih rendah.
Buah ini memiliki kadar air sampai
mencapai 90%. Melon ini memang
menarik, karena disamping buahnya
yang imut, harganya juga terjangkau.
Harga yang dibandrol sekitar Rp
45.000-55.000/kg, menjanjikan bagi
pembudidaya melon.
ISRD (INSTIPER Smart Greenhouse
Development) saat ini sedang
membudiyakan varietas melon
oriental chamoe. ISRD merupakan
salah satu unit pengembangan hobi
yang fokus pada pengelolaan
tanaman produktif khususnya
komoditas sayur dan buah secara
hidroponik. Greenhouse di ISRD
menggunakan Device Control System

(DCS), yang merupakan alat
untuk mengatur budidaya
tanaman secara otomatis
dengan beberapa sensor yang
dipasang untuk mengukur faktorfaktor pertumbuhan tanaman
yang terhubung dengan aplikasi
android. Tujuannya untuk
memantau iklim mikro secara
real time.
Ketua ISRD Ryan Firmansyah
SP, M.Si menyampaikan, “Melon
Chamoe memang menjanjikan
untuk dibudidayakan karena
memiliki nilai ekonomis tinggi,
pasar di luar negeri seperti
Singapura masih menunggu.
Prospek ke depan bagus karena
permintaan Singapura 15 ton per
minggu belum terpenuhi. Di
Yogyakarta sendiri masih kurang,
seperti di supermarket juga
masih terbatas. Begitu juga
dengan Semarang Jawa Tengah,
masih belum memenuhi
kebutuhan untuk ekspor. Jadi
peluangnya sangat besar,
prospeknya bagus,” terangnya.
INSTIPER Yogyakarta memilih
membudidayakan melon di
greenhouse dibandingkan
dengan membudidayakan di
lapangan, dikarenakan dapat
mengurangi penularan serangan
hama dan penyakit tanaman

melon. Pemeliharaan
tanaman melon pun akan
lebih mudah dimana
penyiraman bisa dilakukan
secara otomatis dengan
waktu tertentu. Budidaya
melon di greenhouse juga
menggunakan pupuk khusus,
pupuk tersebut dilarutkan
dalam air yang sekaligus
berfungsi untuk mencukupi
kebutuhan air tanaman.
Ryan Firmansyah SP, M.Si
menambahkan, “saat ini
greenhouse INSTIPER
membudidayakan melon
chamoe sekitar 120 polibag.
Meskipun masih tahap
penelitian, hasilnya sangat
memuaskan. Dalam 1
tanaman melon bisa
dihasilkan 6 buah, dengan
berat 1 buah kurang lebih 0,5
kg. Jadi satu pohon bisa
menghasilkan buah kurang
lebih 3 kg. Hitungan secara
manual dari 120 tanaman,
panen yang dihasilkan
sekitar 360 kg. Jika 1 kg
melon dibandrol Rp 45.000,maka omset yang bisa
dihasilkan mencapai Rp16,2
juta sekali panen,”
pungkasnya.
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BIMBINGAN
DAN UJIAN
SKRIPSI ONLINE
MAHASISWA
INSTIPER
YOGYAKARTA
Sebagai upaya untuk memutus
mata rantai penyebaran COVID19, INSTIPER menerapkan
perkuliahan online bagi
mahasiswanya. Selain
perkuliahan online, bimbingan,
ujian skripsi dan thesis juga
dilakukan secara online.
Seperti yang dialami oleh
Roganda Mitra mahasiswa
Fakultas Pertanian INSTIPER
Yogyakarta. Roganda Mitra
menjadi mahasiswa pertama
yang lulus melalui ujian online
yang dilaksanakan pada 6 Mei
2020. Dibimbing oleh Ir. Hj. Umi
Kusumastuti R., MP., Mitra telah
menyelesaikan skripsi dengan
judul “Pengaruh intensitas
penyinaran dan dosis asam
absisat terhadap pertumbuhan
dan pembungaan Turnera
subulata”.
Mitra menyampaikan,
“Sebenarnya skripsi saya telah
selesai sejak sebelum terjadi
pandemi Covid-19, namun saya
belum melaksanakan ujian.
Karena pandemic ini, ujian saya
lakukan secara online. Ujian
tersebut dimulai jam 10.00 WIB
dan berlangsung selama 1,5 jam.
Sebenarnya ujian ini seperti ujian
skripsi pada umumnya dimana
mahasiswa diminta
mempertanggungjawabkan apa
yang ditulis di naskah skripsi di
hadapan pembimbing dan
penguji, hanya saja kami tidak
bertatap muka langsung dalam
pelakasanaan ujian tersebut.
Saya ujian dari kos dan dosen
pembimbing dan penguji dari
rumah mereka masing-masing”.

Dosen sedang melakukan bimbingan dan ujian skripsi dan thesis secara online

Terkait ujian skripsi online Mitra
menambahkan, “Ujian skripsi
secara online menurut saya
memiliki kelebihan dan
kekurangan. Kelebihannya, ujian
bisa dilakukan dimanapun dan
lebih santai. Sedangkan
kekurangannya, jika jaringan
internet tidak stabil maka
menyebabkan koneksi terjeda
bahkan terputusnya koneksi.
Dalam berbicara juga harus
bergantian supaya apa yang
disampaikan menjadi jelas”
pungkasnya.
INSTIPER juga telah membuat
surat edaran tentang prosedur
ujian skripsi online. Dalam
prosedur tersebut dijelaskan
tentang mahasiswa yang
mengikuti ujian skripsi online
harus sudah mengikuti seminar
dengan bukti surat keterangan

telah seminar, apabila sudah
dinyatakan memenuhi syarat
maka petugas admin akan
menghubungi dosen pembimbing
dan menginformasikan dosen
penguji serta mengirimkan berkas
ujian kepada dosen pembimbing.
Selanjutnya dosen pembimbing
akan menghubungi dosen penguji
untuk membuat kesepakatan
waktu ujian dan diinformasikan ke
pihak admin. Ujian online
dilaksanakan dalam waktu paling
lama 1,5 jam. Sebelum ujian
dilaksanakan, mahasiswa harus
menyerahkan draft skripsi melalui
email ke dosen pembimbing dan
penguji paling lambat 3 hari
sebelum ujian dilaksanakan.

Segenap Civitas Akademika INSTIPER mengucapkan
SELAMAT ULANG TAHUN KEPADA
JULI 2020
Bejo
Roostriyanti
Ir. Hardiyanto, M.Si
Ir. Yidman Sugiyanto
Margino
Samto
Erick Firmansyah, SP, M.Sc
Ir. Sri Hartadi
Teddy Suparyanto, S.Pd., MTI.
Khotimah
Sumaryono
Arum Ambarsari, S.P., M.P.
Dr.Ir. Harsawardana, M.Eng.
Sunarti
Iwan Aditya
Daroji
Abdullah
Riswanto
Siwi Istiana Dinarti, S.P., M.Sc.
Suyanti

Instalasi Kebun Pendidikan dan Penelitian
UPT Laboratorium dan Perpustakaan
YPKPY
Fak. Pertanian
Fak. Teknologi Pertanian
Fak. Pertanian
Biro Administrasi Pengembangan Kemahasiswaan & Alumni
YPKPY
Percobaan
Fak. Teknologi Pertanian
Fak. Pertanian
Fak. Pertanian
Rektor INSTIPER
Fak. Pertanian
Keamanan dan Ketertiban
Sekretariat Institut
Biro Administrasi Akademik
Fak. Pertanian
Fak. Pertanian
Fak. Teknologi Pertanian

02 Juli
02 Juli
03 Juli
04 Juli
05 Juli
06 Juli
08 Juli
08 Juli
10 Juli
12 Juli
14 Juli
15 Juli
18 Juli
23 Juli
24 Juli
26 Juli
27 Juli
27 Juli
27 Juli
27 Juli

Keamanan dan Ketertiban
Biro Administrasi Akademik
Biro Administrasi Umum
Fak. Teknologi Pertanian
Fak. Pertanian
Fak. Kehutanan
Pusat Teknologi Informasi dan Pengembangan Bahan Pembelajaran
Biro Administrasi Umum
Biro Administrasi Keuangan
Keamanan dan Ketertiban
Biro Administrasi Umum
Biro Administrasi Umum
Fak. Teknologi Pertanian
Keamanan dan Ketertiban

01 Agustus
01 Agustus
03 Agustus
03 Agustus
03 Agustus
09 Agustus
12 Agustus
13 Agustus
14 Agustus
16 Agustus
18 Agustus
19 Agustus
19 Agustus
24 Agustus

AGUSTUS 2020

Dalyono
Wagiran Sugiharman
Abu Suyatno
Ir. Kusumastuti, M.Sc
Dr. Ir. Purwadi, MS.
Ir. Agus Priyono, M.P.
Prasadha Wisnubroto
Yuliani
Dewi Anis Yektiwisari
Murgiyanto
Susilo
Ganis Wahyu Priyono
Tri Hayati H.
Kamdari

Penerimaan Mahasiswa Baru Online
pmb.instiperjogja.ac.id
A. FAKULTAS PERTANIAN
PRODI AGROTEKNOLOGI
Sarjana Perkebunan Kelapa Sawit (SPKS)
Sarjana Agronomi/ Agroteknologi (SAGR)
PRODI AGRIBISNIS
Sarjana Manajemen Bisnis Perkebunan (SMBP)
Sarjana Agribisnis (SAGB)

B. FAKULTAS KEHUTANAN
PRODI KEHUTANAN
Sarjana Hutan Tanaman Industri (SHTI)
Sarjana Manajemen Hutan (SMH)
Sarjana Konservasi dan Restorasi (SKR)
Sarjana Teknologi dan Industri Kayu Ringan (STIKR)

C. FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
PRODI TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN
Sarjana Teknologi Pengolahan Kelapa Sawit dan Turunannya (STPK)
Sarjana Teknologi dan Industri Perkebunan dan Pangan (STIPP)
Sarjana Teknologi dan Industri Bioenergi (STIB)
PRODI TEKNIK PERTANIAN
Sarjana Teknik Industri Kelapa Sawit (STIK)
Sarjana Mekanisasi Perkebunan Kelapa Sawit (SMPKS)
Sarjana Teknologi Informatika Pertanian (STIP)
Sarjana Mekanisasi dan Otomasi Pertanian (SMOP)

D. PROGRAM PASCASARJANA S-2
PRODI MAGISTER MANAJEMEN PERKEBUNAN (MMP)

Panduan Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru
Bagi anda calon mahasiswa swadaya (biaya sendiri) atau mandiri dan siap maju bergabung bersama kami :
1. Daftar secara online di pmb.instiperjogja.ac.id atau datang ke kampus INSTIPER Maguwoharjo,
Jl. Nangka II, Maguwoharjo, Depok, Sleman (Ringroad Utara)
2. Membayar biaya pendaftaran dengan cara transfer ke nomor rekening: 0410-01-0000-77309 an. Institut
Pertanian STIPER Bank BRI Cabang Pembantu Adisucipto Yogyakarta.
3. Jika sudah transfer silahkan email bukti transfer anda ke pmb@instiperjogja.ac.id
4. Kemudian sms ke 0812 2790 2000 dengan format : Nama calon mahasiswa, Tanggal transfer, Jenis transfer
(ATM, transfer antar bank, dll) dan bisa juga WhatsApp ke no. 0856 5533 5505 atau 0822 4118 2056
selanjutnya akan segera mendapatkan surat pemberitahuan.

pmb_instiperjogja
pmb instiper

pmb.instiperjogja.ac.id

Hotline:
0856 5533 5505
0822 4118 2056
SMS Center:
0812 2790 2000

scan here

