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wilayah kampus INSTIPER
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sebagai salah satu upaya untuk
pencegahan penyebaran Covid-19
(21/4) dan membagikan paket
sembako bagi mahasiswa yang
masih berada di Yogyakarta dan tidak
pulang ke daerah asal mereka selama
pandemi COVID-19. Pembagian
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sembako ini diprioritaskan bagi
mahasiswa yang benar-benar
membutuhkan.
Dengan usaha yang luar biasa didalam
masa pandemic COVID-19 saat ini, pada
Selasa (15/9) INSTIPER menggelar
acara pembukaan kuliah bagi
mahasiswa baru program sarjana secara
online atau daring. Jumlah mahasiswa
baru T.A 2020/2021 INSTIPER 936,
yang berasal dari 32 provinsi dari 34
provinsi di Indonesia. Selain
pembukaan kuliah program sarjana,
INSTIPER juga menggelar acara
pembukaan kuliah bagi mahasiswa baru
program Pascasarjana secara online
atau Daring pada (18/10). Program
Pascasarjana menerima 13 mahasiswa
baru TA. 2020/2021. Selain pembukaan
kuliah INSTIPER juga
menyelenggarakan wisuda daring.
Sebanyak 249 lulusan mengikuti wisuda
daring pada periode Oktober 2020 ini.
Selain itu, INSTIPER juga mengadakan
acara WEBINAR series yang
diperuntukan untuk umum. Webinar
series pertama dan kedua diadakan
pada (19-20/10) melalui aplikasi zoom
cloude meeting dan live streaming di
YouTube INSTIPER Yogyakarta. Untuk
webinar ketiga diselenggarakan pada
(10/11), dan untuk Webinar keempat
yang merupakan rangkaian acara DIES
INSTIPER yang ke-62 diselenggarakan
pada (24/11).
Selanjutnya pada Kamis (10/12),
INSTIPER merayakan Dies Natalis ke62 diadakan secara virtual dari GRHA
INSTIPER Yogyakarta. Diakhir acara
tersebut diadakan konferensi pers
dengan media yang diakhiri dengan
campus tour dengan media, untuk
melihat fasilitas baru di INSTIPER.
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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Kegiatan INSTIPER membagikan
sembako
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. Tahap 1
dibagikan kepada mahasiswa di GRHA INSTIPER
pada Rabu (20/5). Dan tahap 2 dibagikan pada (29/7).
Pembagian sembako ini diprioritaskan bagi mahasiswa yang benar-benar membutuhkan

Wisuda Sarjana Ke-75 &
Pascasarjana Ke-21
INSTIPER Secara
Daring
Situasi pandemi Covid-19 yang tak
kunjung reda membuat
kebanyakan Universitas melakukan
wisuda secara daring. Begitu juga
dengan Institut Pertanian Stiper
(INSTIPER) Yogyakarta yang juga
menyelenggarakan wisuda daring
yang dilaksanakan pada Sabtu
(31/10/2020) melalui aplikasi zoom
meeting dan live streaming di
YouTube INSTIPER Yogyakarta.
Wisuda daring tersebut merupakan
wisuda daring yang pertama kali
diselenggarakan oleh INSTIPER.
INSTIPER telah menunda wisuda
untuk periode April tahun 2020 lalu,
karena pada bulan tersebut
merupakan awal terjadinya masa
pendemi Covid-19. Sehingga, pada
periode wisuda Oktober tahun 2020
ini, calon wisudawan yang diwisuda
merupakan lulusan pada periode
April dan Oktober tahun 2020.
Lulusan periode April 2020,
INSTIPER telah meluluskan
sebanyak 450 lulusan, yang terdiri
dari 437 lulusan dari Program
Sarjana dan 13 lulusan dari
Program Pascasarjana Magister
Manajemen Perkebunan.
Sedangkan periode Oktober 2020
INSTIPER meluluskan sebanyak
181 lulusan yang terdiri dari 178
lulusan dari Program Sarjana dan 3
lulusan Program Pascasarjana
Magister Manajemen Perkebunan.
Dari kedua periode lulusan
tersebut, sebanyak 249 lulusan
mengikuti wisuda daring pada

Institut Pertanian Stiper (INSTIPER) Yogyakarta yang juga menyelenggarakan wisuda daring yang dilaksanakan pada Sabtu
(31/10/2020) melalui aplikasi zoom meeting dan live streaming di YouTube INSTIPER Yogyakarta.

periode Oktober 2020 ini. Dari 249
orang wisudawan, wisudawan
yang berasal dari Fakultas
Pertanian sebanyak 176 lulusan
yang terdiri dari 134 lulusan dari
Program Studi Agroteknologi, dan
42 lulusan dari Program Studi
Agribisnis. Wisudawan dari
Fakultas Teknologi Pertanian,
sebanyak 49 lulusan Program
Studi Teknik Pertanian.
Wisudawan dari Fakultas
Kehutanan, sebanyak 17 lulusan
dari Program Studi Kehutanan,
dan terakhir dari Program
Pascasarjana Program Studi
Magister Manajemen Perkebunan
sebanyak 7 lulusan.
“Dari 249 lulusan yang diwisuda
hari ini, terdapat 65 wisudawan
yang mendapat predikat
Cumlaude/Pujian, yang terdiri dari
63 wisudawan dari program
Sarjana dan 2 wisudawan dari
program Pascasarjana. Pada
wisuda kali ini, INSTIPER juga
mewisuda lulusan dari program
beasiswa berikatan dinas dari PT
SMART Tbk - Sarjana Perkebunan
Kelapa Sawit (SPKS- SMART

Planter) yaitu sebanyak 30
wisudawan dan 1 wisudawan
dari program Bidikmisi pada
minat Sarjana Mekanisasi
Perkebunan Kelapa Sawit
(SMPKS)” jelas Rektor
INSTIPER, Dr.
Harsawardhana, M.Eng.
Wisudawan terbaik pada
wisuda daring periode
Oktober 2020, dari Program
Sarjana diraih oleh saudara
Waluyo putra Bapak Kartami
yang merupakan penerima
beasiswa PT. SMART Tbk,
merupakan lulusan periode
Oktober. Sedangkan
wisudawan terbaik dari
Program Pascasarjana diraih
oleh saudara Wan Mutiara
Fahmi putra Bapak Syahril
Djanas dan Ibu Syaripah Sri
Nirma Iriani yang berasal dari
Aceh Tamiang, Aceh yang
merupakan lulusan periode
April.
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WEBINAR series INSTIPER
Yogyakarta diadakan secara online
INSTIPER mengadakan acara WEBINAR series yang
diperuntukan untuk umum. Webinar series pertama dan
kedua diadakan pada (19-20/10) melalui aplikasi zoom
cloude meeting dan live streaming di YouTube INSTIPER
Yogyakarta. Untuk webinar ketiga diselenggarakan pada
(10/11), dan untuk Webinar keempat yang merupakan
rangkaian acara DIES INSTIPER yang ke-62
diselenggarakan pada (24/11).

WEBINAR series diperuntukan untuk umum diadakan melalui aplikasi zoom cloude meeting
dan live streaming di YouTube INSTIPER Yogyakarta

Dies Natalis tahun ini INSTIPER Yogyakarta merayakan Dies Natalis ke-62 diadakan secara virtual dari GRHA INSTIPER Yogyakarta

Rapat Senat
Terbuka Dies Natalis
INSTIPER ke-62
Dies Natalis ke-62, INSTIPER
Yogyakarta Optimalkan Kelimpahan
Teknologi
Berbeda dengan tahun sebelumnya,
perayaan Dies Natalis tahun ini
INSTIPER Yogyakarta merayakan
Dies Natalis ke-62 diadakan secara
virtual dari GRHA INSTIPER
Yogyakarta, pada Kamis (10
Desember 2020).
Acara dibuka oleh Ketua Senat
Institut, Dr. Ir. Herry Wirianata, MS.
dan dilanjutkan dengan laporan
tahunan rektor disampaikan oleh
Dr.Ir. Harsawardana, M.Eng.
Rektor INSTIPER Yogyakarta, Dr. Ir.
Harsawardana, M.Eng,
mengutarakan di usianya ke-62
INSTIPER Yogyakarta telah berada
di usia yang matang. Pihaknya telah
memanfaatkan berbagai teknologi
untuk melaksanakan berbagai
proses pembelajaran baik kuliah
maupun praktikum.
“Perbaikan sarana dan fasilitas

pembelajaran yang dilengkapi
dengan teknologi seperti kelas
dimodiﬁkasi dan dilengkapi fasilitas
video conference sehingga dapat
digunakan menjadi perkuliahan
daring dan luring dalam waktu
yang bersamaan,” ujarnya.
Dies Natalis yang diadakan secara
virtual tidak mengurangi makna
perayaan. Salah satunya diisi
dengan pidato oleh Prof. Dr. Ir.
Purwiyatno Hariyadi, M.Sc., CFS.
dengan tema “Peranan Teknologi
dalam Perkembangan
Pertumbuhan Bisnis dan Industri
Pertanian-PerkebunanPerhutanan”.
Prof Purwiyatno Hariyadi
menyampaikan, kelimpahan
teknologi telah memberikan
kesempatan manusia untuk
berimprovisasi menggunakan
teknologi dalam berbagai bidang
termasuk bidang pertanian,
perkebunan, dan perhutanan.
“Semua kegiatan diharapkan dapat
mewujudkan Sustainable
Development Goals (SDG's) di
tahun 2030 pada berbagai aspek
kehidupan manusia,” ucapnya.
Dijelaskan Prof Purwiyatno

pemanfaatan teknologi di bidang
pangan diharapkan dapat
menyelesaikan masalah kelaparan
di dunia. “Berbagai improvisasi dan
inovasi di bidang pertanian,
perkebunan, dan kehutanan bisa
meningkatkan kualitas dan
produktivitas pangan di Indonesia,”
jelasnya.
Selanjutnya, ia mengatakan
pandemik Covid-19 menyebabkan
menurunnya ketersediaan dan
kualitas lahan, keterbatasan sumber
air, kompetensi pangan, pakan,
papan, dan bahan bakar (4Fs =
food, feed, ﬁber, and fuel), dan
perubahan iklim merupakan
tantangan untuk perguruan tinggi
dan peneliti untuk dapat
menyelesaikan permasalahan
tersebut.
“Sistem pangan berkelanjutan
dengan memanfaatkan
perkembangan teknologi salah satu
solusi yang bisa dipilih untuk
menyelesaikan berbagai tantangan
tersebut. Selain itu perkembangan
teknologi juga dapat dimanfaatkan
untuk mempermudah pekerjaan
manusia seperti mengecek
kesegaran dan kematangan buah
menggunakan bio-sensor atau
pemanfaatan drone di bidang
pertanian dan perkebunan seperti
untuk memupuk”, imbuh Prof.
Purwiyatno.
Untuk itu, peran perguruan tinggi
baik dosen dan mahasiswa menjadi
penting untuk dapat mewujudkan 17
poin SDG's yang diharapkan dapat
tercapai di tahun 2030. INSTIPER
Yogyakarta sebagai perguruan tinggi
yang memiliki kompetensi di bidang
perkebunan dan kehutanan siap
untuk menciptakan SDM unggul di
bidang perkebunan dan kehutanan.

Segenap Civitas Akademika INSTIPER mengucapkan
SELAMAT ULANG TAHUN KEPADA

Januari
Ir. Enny Rahayu, M.P.
Yuslinawari, S. Hut., M.Sc.
Nuri Wulandari
Yanu Subektiyono
Murjito
Wagiyana
Purnaningsih Fatmawati, A.Md., Par
Awaludin
Christina Wahyu Ary Dewi, S.P., M. Eng.
Ir. Wiwin Dyah Ully p, M.P.
Prof. Dr. Ir. Sumardi, M.For
Ir. Basuki
Siswanto
Ir. Retni Mardu Hartati, SU
Ramijo
Prof. Dr. Kadarwati Budiharjo, SU.
Siti Maimunah, S. Hut., M.P.

Fasilitas Unggulan:

I

Fak. Pertanian
Fak. Kehutanan
Biro Administrasi Umum
Fak. Kehutanan
Fak. teknologi Pertanian
Biro Administrasi Umum
Sekretariat Institut
Fak. Pertanian
Fak. Teknologi Pertanian
Sekretariat Institut
Fak. Kehutanan
YPKPY
Keamanan dan Ketertiban
Fak. Pertanian
Biro Administrasi Umum
Prog. Pasca Sarjana
Percobaan

01 Januari
01 Januari
04 Januari
06 Januari
10 Januari
10 Januari
11 Januari
12 Januari
13 Januari
15 Januari
16 Januari
17 Januari
24 Januari
25 Januari
28 Januari
31 Januari
31 Januari

JAN

MAR

KALEIDOSKOP
INSTIPER 2020
Maret – 15 Maret 2020

Januari – 28 Januari 2020

Penandatanganan nota
kesepahaman tentang
riset, inovasi dan kajian
industri kelapa sawit
berkelanjutan dengan
PT. Astra Agro Lestari
Tbk. dan kuliah umum
yang disampaikan oleh
M. Hadi Sugeng
Wahyudiono selaku
Chief Agronomy &
Research Oﬃcer PT.
Astra Agro Lestari Tbk.
APRIL

FEB

Februari – 10 Februari 2020

Kuliah Umum dengan tema
“Manajemen Operasional di
Perkebunan Kelapa Sawit”
yang disampaikan oleh Ir.
Suwardi, General Manager PT
Wilmar International
Plantation Tbk.

Sebagai respon dari
kondisi pandemi Covid19,
INSTIPER Yogyakarta
membentuk satuan tugas
Crisis Intregated
Management (CIM).
Kegiatan perkuliahan
dilaksanakan secara
daring dan pihak kampus
melengkapi berbagai
fasilitas untuk
melaksanakan protokol
pencegahan Covid19.

JUN
MEI

April – 25 April 2020

Dikarenakan pandemi
Covid19, maka wisuda
periode April 2020
ditangguhkan, namun
pembagian ijazah tetap
dilakukan dengan
memperhatikan protokol
Covid19.

JUL

Juni –23 Juni 2020
Mei –20 Mei 2020

Untuk meringankan beban
mahasiswa, INSTIPER
membagikan paket sembako
untuk mahasiswa yang
terdampak Covid19.
Pembagian sembako juga
dilaksanakan pada 29 Juli
2020.

Yudisium ke-2 TA
2019/2020 diselenggarakan
secara daring bagi
mahasiswa yang telah
menyelesaikan studinya.

SEP

AGS
September – 15 September 2020
Junl – 01 Juli 2020

Untuk menunjang perkuliahan
daring, INSTIPER Yogyakarta
membangun ruang video
conference dan ruang kelas
yang dilengkapi dengan
fasilitas virtual conference.
Ruang tersebut digunakan
untuk memfasilitasi dosen
sehingga dapat
menyelenggrakan kuliah
daring dengan baik.

Agustus 2020

Optimalisasi promosi Penerimaan
Mahasiswa Baru (PMB)
INSTIPER TA 2020/2021 yang
dilakukan melalui digital
marketing dan tele-marketing
sebelum penutupan PMB pada 30
September 2020.

NOV

OKT

Oktober – 31 Oktober 2020

Wisuda Sarjana Ke-75 &
Pascasarjana Ke-21 INSTIPER
Yogyakarta diselenggarakan
secara daring. INSTIPER juga
memberikan bekal kepada calon
wisudawan melalui webinar
“Kiat Sukses Seleksi Online
Masuk Dunia Kerja” dan “ Digital
Marketing for Millennial
Entrepreneurs” yang
diselenggrakan pada 19-20
Oktober 2020.

Pada TA 2020/2021,
INSTIPER Yogyakarta
memperoleh mahasiswa
baru sebanyak 936 orang.
Pembukaan kuliah
dilaksanakan secara daring,
selain itu juga dilakukan
pengenalan kampus bagi
mahasiswa baru yang juga
dilakukan secara daring.

DES

November 2020

Desember – 10 Desember 2020

INSTIPER Yogyakarta
menyelenggarakan webinar
dengan tema “Integrated
Farming for Millenial
Entrepreneurs” yang
diselenggarakan pada 10
November 2020 dan webinar
dengan tema “Integrating the
ICT, Mechanization,
Automation in Agro and
Forestry Industry” pada 24
November 2020.

INSTIPER Yogyakarta
menyelenggarakan Rapat
Senat Terbuka dalam rangka
Dies Natalis INSTIPER ke-62
yang dilaksanakan secara
daring. Sebelumnya pada 5
Desember 2020 telah
diselenggarakan Family
Gathering, lomba anak, dan
lomba unit kerja yang juga
diselenggarakan secara
daring.

