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INSTIPER Newsletter merupakan 
wadah untuk memberitakan informasi 
tentang kegiatan Civitas Academica 
maupun alumni INSTIPER tentang 
prestasi mahasiswa, riset dan 
inovasi dosen maupun mahasiswa, 
kerjasama, dll.
Sebagai wujud kepatuhan 
INSTIPER Yogyakarta atas 
himbauan pemerintah untuk tidak 
melaksanakan kegiatan yang 
menimbulkan kerumunan dan 
berpotensi menyebabkan 
penyebaran Covid-19, maka 
wisuda sarjana ke-75 dan 
wisuda pascasarjana ke-21 
yang rencanaya dilaksanakan 
pada 21 April 2020 ditunda ke 
periode bulan Oktober 2020.  
Keputusan penundaan wisuda 
tersebut dilakukan secara 
resmi melalui Pengumuman 
Wisuda Nomor 
18.I5.PW.2020. Untuk proses 
pengambilan ijazah dan 
transkrip nilai tetap 
dilaksanakan tanggal 21 – 22 
April 2020. Dan bagi lulusan 
yang tidak dapat mengambil 
sendiri dapat diwakilkan 
dengan ketentuan membuat 
surat kuasa bermaterai Rp. 
6.000,- dengan tanda tangan 
pemberi kuasa dan penerima 
kuasa serta melampirkan 
fotocopy KTP pemberi dan 
penerima kuasa. Untuk calon 
wisudawan yang tidak dapat 
mengambil secara langsung, 
INSTIPER dapat membantu 
mengirimkan fotocopy ijazah dan 
transkrip nilai yang sudah 
diregalisir melalui via aplikasi 
Whatsapp atau email. Dalam 
proses pengambilan ijazah dan 
transkrip nilai, INSTIPER telah 
membagi jadwal untuk pengambilan 
dimana  dalam satu sesi 

pengambilan terdapat 10 peserta 
pengambil. Proses pengambilan 

dilaksanakan sesuai dengan protokol 
pencegahan penyebaran COVID-19. 

Pengambil ijazah dan transkrip nilai 
sebelum memasuki area kampus wajib 
melakukan pengecekan suhu dan 
menggunakan masker serta diminta 
untuk segera pulang setelah 
pengambilan selesai.
Pada Selasa (21/4) selain pembagian 
ijazah dan transkrip nilai, Civitas 
Academica Institut Pertanian Stiper 
(INSTIPER) membantu warga di sekitar 
kampus, dengan membagi-bagikan 
masker sebagai salah satu upaya untuk 
pencegahan penyebaran Covid-19. 
Bantuan masker tersebut diberikan 
kepada sekitar 4 padukuhan disekitar 
kampus INSTIPER Maguwoharjo, 
dengan masing-masing padukuhan 
sejumlah 40 pcs masker. Pemberian 
bantuan dilakukan langsung dengan 
mendatangi posko jaga (portal) masuk 
padukuhan, dan diterima langsung oleh 
perwakilan warga yang saat itu sedang 
bertugas menjaga posko jaga (portal) 
tersebut. Gerakan kepedulian tersebut 
diharapkan dapat memberikan manfaat 
bagi masyarakat sekitar serta bagi 
Indonesia yang sedang bergerak 
bersama mencegah penyebaran Covid-
19.
Pada saat ini manajemen INSTIPER 
mengadakan proyek pembangunan 
jaringan backbone dan perangkat 
pendukung dalam pengadaan proyek 
tersebut. Proyek tersebut dibangun 
dalam rangka memperbaiki jaringan 
yang sudah ada dengan menggunakan 
teknologi fiber optic. Pembangunan 
jaringan backbone ini digunakan untuk 
menunjang kerja pegawai dan 
memberikan fasilitas jaringan internet 
yang lebih baik bagi seluruh sivitas 
akademika INSTIPER. Pembangunan 
jaringan backbone dilaksanakan sejak 
bulan Maret lalu dan dijadwalkan akan 
selesai pada 11 Mei 2020.
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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Wisuda INSTIPER Yogyakarta 
Periode April 2020 Ditunda

Sebagai wujud kepatuhan atas himbauan pemerintah untuk tidak melaksanakan kegiatan 
yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menyebabkan penyebaran Covid-19, maka 
wisuda sarjana ke-75 dan wisuda pascasarjana ke-21 yang rencanaya dilaksanakan pada 21 April 2020 ditunda ke 
periode bulan Oktober 2020.  Keputusan penundaan wisuda tersebut dilakukan secara resmi melalui Pengumuman 
Wisuda Nomor 18.I5.PW.2020.
Dr.  Maria Ulfah, selaku Wakil Rektor I bidang Akademik, menyampaikan “Selain informasi tentang penundaan 
wisuda, terdapat ada tiga poin yang tertuang dalam pengumuman wisuda tersebut. Pertama bagi calon wisudawan 
periode April 2020 yang ingin mengikuti wisuda pada periode Oktober 2020, dipersilakan melakukan pendaftaran pada 
saat waktu pendaftaran wisuda periode Oktober 2020. Kedua, ijazah dan transkrip nilai akan tetap diproses untuk 
penerbitannya dan pengambilan dapat dilaksanakan mulai 21 April 2020. Yang ketiga, calon wisudawan yang ingin 
mengambil ijazah dan transkrip nilai dapat diambil langsung di Biro Akademik. Bagi calon wisudawan yang tidak 
dapat mengambil sendiri dapat diwakilkan dengan ketentuan membuat surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- dengan tanda 
tangan pemberi kuasa dan penerima kuasa serta melampirkan fotocopy KTP pemberi dan penerima kuasa. Dan untuk 
calon wisudawan yang tidak dapat mengambil secara langsung, INSTIPER dapat membantu mengirimkan dengan 
catatan yang dikirimkan adalah fotocopy ijazah dan transkrip nilai yang sudah diregalisir melalui via aplikasi Whatsapp 
atau email” jelasnya.
Oleh karena itu, Dr. Ir. Maria Ulfah meminta semua mahasiswa calon wisudawan periode April 2020 untuk dapat 
mengisi kuesioner cara pengambilan ijazah yang sesuai untuk setiap mahasiswa disesuaikan dengan kondisi mereka 
saat ini. Calon wisudawan dapat mengklik link kuesioner online bit.ly/kuesioner_pengambilan_ijazah, dengan batas 
waktu pengisian sampai dengan 06 April 2020.
Dr. Maria Ulfah menambahkan, "Hasil kuesioner tersebut akan digunakan panitia wisuda untuk mengatur jadwal 
pembagian ijazah bagi calon wisudawan yang memilih untuk mengambil ijazah secara langsung. Hal ini penting 
dilakukan  supaya tidak menimbulkan kerumunan. Physical distancing dan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 
saat pelaksanaan pembagian ijazah harus kita laksanakan terutama di masa tanggap darurat Covid-19 sekarang ini. 
Dengan demikian semua dapat terlayani dengan baik", pungkasnya.

INSTIPER menunda pelaksanaan Wisuda Sarjana ke-75 dan 
Pascasarjana ke-21 yang seharusnya dilaksanakan pada 21 April 
2020. Keputusan penundaan yang dituangkan dalam 
Pengumuman Wisuda Nomor 18.I5.PW.2020, bertujuan untuk 
mencegah penyebaran COVID-19.
Kebijakan lain juga diambil oleh INSTIPER, yaitu walaupun 
tidak ada pelaksanaan wisuda, lulusan dapat mengambil ijazah 
dan transkrip nilai mereka supaya dapat dipergunakan untuk 
melamar pekerjaan.
Dr. Maria Ulfah selaku Wakil Rektor bidang Akademik 

menjelaskan bahwa,”Kami memfasilitasi lulusan untuk dapat mengambil ijazah dan transkrip nilai mereka. Ada tiga 
pilihan yang kami tawarkan yaitu diambil langsung, diwakilkan atau pengiriman fotokopi legalisir via email atau 
aplikasi what's app dan telah kami lakukan pendataan terkait pilihan tersebut”.
Bagi lulusan yang menghendaki pengambilan ijazah dan transkrip nilai baik yang akan diambil langsung oleh yang 
bersangkutan atau diwakilkan. Bagi pengambil ijazah dengan cara diwakilkan harus membawa surat kuasa yang 
ditempel materai 6.000 dan ditandatangani oleh yang bersangkutan dan yang diberi kuasa.
Pengambilan ijazah dan transkrip nilai dilaksanakan pada tanggal 21-22 April 2020. INSTIPER telah membagi jadwal 
untuk pengambilan dimana  dalam satu sesi pengambilan terdapat 10 peserta pengambil.  
Proses pengambilan dilaksanakan sesuai dengan protokol pencegahan penyebaran COVID-19. Pengambil ijazah dan 
transkrip nilai sebelum memasuki area kampus wajib melakukan pengecekan suhu dan menggunakan masker serta 
diminta untuk segera pulang setelah pengambilan selesai.
Dr. Maria Ulfah menambahkan, “Untuk ijazah dan transkrip nilai yang belum diambil akan disimpan dan dapat diambil 
oleh yang bersangkutan setelah pemerintah menyatakan kondisi aman dari pandemi COVID-19. Dan bagi lulusan yang 
ingin mengikuti wisuda periode bulan Oktober, diperbolehkan dengan cara mendaftar terlebih dahulu” pungkasnya.

Pembagian Ijazah dan Transkrip Nilai Mahasiswa 

Pembagian ijazah dan transkrip nilai mahasiswa



Selasa (21/4), Civitas Academica Institut 
Pertanian Stiper (INSTIPER) membantu 
warga di sekitar kampus, dengan membagi-
bagikan masker sebagai salah satu upaya 
untuk pencegahan penyebaran Covid-19.
Rektor INSTIPER Dr. Ir. Harsawardana, 
M.Eng. menyampaikan,”Hari ini Civitas 
Academica INSTIPER memberikan bantuan 
bagi warga disekitar kampus, yang merupakan bagian dari kepedulian INSTIPER untuk Indonesia dalam rangka 
pencegahan penyebaran Covid-19. Karena kesadaran harus dibangun mulai dari lingkungan sendiri ” terangnya.
Bantuan masker tersebut diberikan kepada sekitar 4 padukuhan disekitar kampus INSTIPER Maguwoharjo, dengan 
masing-masing padukuhan sejumlah 40 pcs masker. Pemberian bantuan dilakukan langsung dengan mendatangi posko 
jaga (portal) masuk padukuhan, dan diterima langsung oleh perwakilan warga yang saat itu sedang bertugas menjaga 
posko jaga (portal) tersebut.
 “Pembagian masker tersebut merupakan salah satu upaya untuk membantu masyarakat menjalankan protokol 
pencegahan penyebaran Covid-19, yang saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Harapan kami semoga bantuan ini 
bermanfaat,” tambah Dr. Ir. Harsawardana, M.Eng.
Gerakan kepedulian tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar serta bagi Indonesia yang 
sedang bergerak bersama mencegah penyebaran Covid-19.

Pembagian masker untuk masyarakat sekitar padukuhan maguwoharjo oleh Civitas Academica Institut Pertanian STIPER (INSTIPER)

INSTIPER Peduli 
“Pembagian Masker 
untuk Masyarakat 
Sekitar”

Sejak bulan Maret lalu INSTIPER 
mengadakan proyek pembangunan 
jaringan backbone dan perangkat 
pendukung dalam pengadaan proyek 
tersebut. Proyek tersebut dibangun 
dalam rangka memperbaiki jaringan 
yang sudah ada dengan menggunakan 
teknologi fiber optic. Pembangunan 
jaringan backbone ini digunakan untuk 
menunjang kerja pegawai dan 
memberikan fasilitas jaringan internet 
yang lebih baik bagi seluruh sivitas 
akademika INSTIPER.
Adapun titik pembangunan 
jaringan backbone tersebut ada di 
setiap gedung yang ada di 
INSTIPER dan terpusat di gedung 
perpustakaan. Dalam proyek ini 
INSTIPER bekerjasama dengan 
PT. Cakra Inovasi Teknologi, 
target waktu pengerjaan sampai 
dengan tanggal 11 Mei 2020. 
INSTIPER juga membentuk tim 
dalam proyek tersebut yang diberi 
nama tim Project Integrated 
Management (PIM) yang diketuai 
oleh Ir. Harsunu Purwoto, M.Eng.

INSTIPER Mengadakan Proyek Pembangunan Jaringan Backbone 
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Segenap Civitas Akademika INSTIPER mengucapkan 

SELAMAT ULANG TAHUN KEPADA 

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 Informatika Pertanian (STIP)
Sarjana Mekanisasi dan Otomasi Pertanian (SMOP)

PRODI TEKNIK PERTANIAN
Sarjana Teknik Industri Kelapa Sawit (STIK)
Sarjana Mekanisasi Perkebunan Kelapa Sawit (SMPKS)

D.  PROGRAM PASCASARJANA S-2

PRODI MAGISTER MANAJEMEN PERKEBUNAN (MMP)

Sarjana Teknologi dan Industri Bioenergi (STIB)

Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang 2 Telah di Buka 

1 Mei - 19 Juni 2020

Hotline:

0822 4118 2056
0856 5533 5505

SMS Center:

scan here

0812 2790 2000

pmb instiper

pmb_instiperjogja

pmb.instiperjogja.ac.id

Bagi anda calon mahasiswa swadaya (biaya sendiri) atau mandiri dan siap maju bergabung bersama kami :

Panduan Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru

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.
  

Mei

Sukin
Johan Narotama, S.ST.
Ir. Abdul Mu' in, MP.
Fifit Indriastuti, S.SiR. 
Hendro Kusumo Raharjo, S.Kom
Sugeng
Enggar Suswanto
Ir. Sundoro Sastrowiratmo,MS.
Ir. Sushardi, MP.
Muhammad Bangkit Hariyadi, S.Pd.
Dr.Ir.Sri Endang Setiowati, M.Si.
Sugiyanto
Fandi Achmad
Edward Harrist, A.Md.
Supardiyono
Haryadi
Achmadi
Listyorini
Parjono
Arif Wijayanto
Daru Tri Hidayat, S.TP., M.Sc.
Ir. Reni Astuti Widyowanti, M.Si
Ir. Neny Andayani, MP.
Theresia Watmi Nahani

04 Mei
05 Mei
07 Mei
10 Mei
12 Mei
12 Mei
14 Mei
14 Mei
17 Mei
20 Mei
20 Mei
20 Mei
22 Mei
23 Mei
24 Mei
26 Mei
27 Mei
27 Mei
27 Mei
28 Mei
28 Mei
28 Mei
28 Mei
29 Mei

Biro Administrasi Umum
PTIPBP
Fak. Pertanian
UPT Laboratorium dan Perpustakaan
Biro Administrasi Akademik
Keamanan dan Ketertiban
Biro Administrasi Umum
Fak. Pertanian
Fak. Kehutanan
Biro Administrasi Umum
Fak. Pertanian
Biro Administrasi Umum
Prog. Pasca Sarjana
Biro Administrasi Umum
Fak. Kehutanan
Keamanan dan Ketertiban
Fak. Pertanian
Fak. Kehutanan
Fak. Pertanian
YPKPY
Fak. Teknologi Pertanian
Fak. Teknologi Pertanian
Fak. Pertanian
Biro Administrasi Akademik
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