SAMBUTAN REKTOR INSTIPER
PADA PEMBUKAAN KULIAH TAHUN AKADEMIK 2012/2013
Yang terhormat,
Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Dr.Ir. Rusman Heriawan
Inspektur Jenderal Kementerian RI, Bapak Ir. Aziz Hidayat, MMgt.
Direktur Jenderal Perkebunan, yang diwakili oleh Sekdirjenbun Ir. Mukti Sarjono, M.Sc.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, yang diwakili Kepala Pusat
Pendidikan, Standardidasi & Sertifikasi Profesi Pertanian, Ir. Heri
Suliyanto, MBA
Koordinator Kopertis Wilayah V Yogyakarta, yang diwakili oleh Sekretaris Kopertis ,
Suharyono, SH
Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengurus YPKPY
Bapak Soedjai Kartasasmita, Dewan Penyantun, Presiden Komisaris PT BSP Tbk, Ketua
GPPI dan segenap jabatan yang melekat pada beliau.
Direksi Perusahaan Mitra Kerja INSTIPER
PT Smart Tbk ( Direktur Strategi)
PT Asian Agri (Direktur HRD)
PT Riau Andalan Pulp and Paper (Direktur HRD)
Wilmar Group (Direktur Teknik)
Makin Group (Direktur HRD)
PT Astra Agro Lestari. Tbk (Direktur HRD)
PT Amara (Presiden Direktur)
PT First Resources (Direktur HRD)
PT Citra Borneo Indah (Direktur HRD)
PT Bumitama Gunajaya Agro. Tbk (Direktur Pengmb)
PT Minamas (Direktur HRD)
PT HPI Plantation (DJarum Group) (Direkur HRD)
PT Provident Agro
PT Bakrie Sumatera Plantation.Tbk (Direktur HRD)
Pimpinan Eka Tjipta Foundation
Pimpinan Kanwil Bank BNI
Pimpinan Kanwil Bank BRI
Pimpinan Bank Pembangunan Daerah.
Pejabat Dinas Dilingkungan Pemerintah Provinsi DIY
Bapak/ibu Undangan kepala Sekolah Menengah dari Yogyakarta, Riau, Kalimantan
Tengah, Sumatera Utara, dan Daerah lainnya
Saudara Pejabat struktural, Dosen & Karyawan di lingkungan INSTIPER
Saudara Pengurus Pusat KAINSTIPER
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Sudara Presiden Badan Ekskutif Mahasiswa INSTIPER, Ketua Senat Mahasiswa
INSTIPER, dan segenap Pengurus Kelembagaan Mahasiswa di lingkungan
INSTIPER yang saya banggakan
Para Mahasiswa Baru INSTIPER yang berbahagia.
Ass. Wr.wb
Selamat siang dan salam Sejahtera bagi kita semua
Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dimana atas berkat
dan rahmatNya, sehingga pada pagi yang cerah ini, kita bersama dapat hadir untuk
mengikuti Pembukaan Kuliah INSTIPER TA 2012/2013. Kami mengucapkan Selamat
Datang di Kampus INSTIPER yang kita cintai ini, inilah Kampus Perjuangan, Kampus
Harapan dan Kampus Masa Depan.
Saudara saudara mahasiswa baru yang saya banggakan seperti telah saya pidatokan di
depan pada kesempatan ini berkenan hadir Bapak Wakil Menteri Pertanian RI, Bapak
Inspektur Jenderal Perkebunan yang juga diikuti pejabat eselon dua Kementerian
Pertanian RI marilah kita sambut dengan aplaus kehadiran beliau. Demikian pula pada
kesempatan ini hadir Bapak Soedjai Kartasasmita begawan perkebunan Indonesia, Para
Direksi Perusahaan-perusahaaan mitra kerja INSTIPER marilah sekali lagi kita berikan
aplaus untuk kehadirannya di INSTIPER yang kita banggakan ini.
Bapak Wakil Menteri Pertanian RI dan hadirin yang kami hormati
Pada tahun ini Instiper menerima 764 mahasiswa baru, yang berarti Instiper
menambah kapasitas sebanyak 25%. Tambahan ini dilakukan atas masukan para
stakeholder khususnya mitra kerja perushaan perkebunan mengingat masih adanya
gap antara kebutuhan dan permintaan SDM kompeten dibidang perkebunan
khususnya perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu 551 (72 %) masuk dalam minat
berbasis Kelapa sawit (SPKS, SMBP, STPK,STIK). Statistik berdasarkan penerimaan per
Fakultas: Fakultas Pertanian 550 (72%), Fakultas Teknologi Pertanian 142 (19%),
Fakultas Kehutanan 72 (9%) gender hanya 67 mahasiswa perempuan (9%). Mahasiswa
baru tahun ini berasal dari 30 provinsi, dimana provinsi penyumbang terbesar adalah
Sumut sebanyak 185 (24,2%), disusul Riau 157 (20,25%), Kalteng 66 (7,64%) atau total
mencapai 408 (52,6%)
Dengan jumlah ini trend perkembangan student body di INSTIPER terus meningkat
sejak lima tahun terakhir dan pada tahun ini akan mencapai sekitar 2400 mahasiswa.
Sungguh sebuah kondisi yang membanggakan, disaat sebagian perguruan tinggi
pertanian masih mengalami penurunan peminat/calon mahasiswa, INSTIPER tetap
memperoleh kepercayaan dari masyarakat, Instiper is different and trustworthy
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Bapak Wakil Menteri Pertanian RI dan hadirin yang kami hormati
Dapat kami sampaikan pada tahun ini INSTIPER telah memperoleh kepercayaan baru
dari Wilmar Group, Makin Group dan PT Amara untuk pendidikan dengan beasiswa
ikatan kerja. Kerjasama pendidikan beasiswa ikatan kerja ini melengkapi program yang
sama yang telah berjalan sejak empat tahun yang lalu yaitu STIK (Smart Enginer) dari
PT Smart.Tbk, SPKS (Tjipta Sarjana Bangun Palma dari Ekatjipta Foundation), SPKS (PT.
Asian Agri), SHTI (RAPP). Total mahasiswa baru beasiswa ikatan kerja dari 5
perusahaan dan satu foundation pada tahun ini sebanyak 131 mahasiswa, sehingga
total jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa ikatan kerja hingga saat ini
sebanyak 464 mahasiswa. Ini merupakan kepercayaan yang luar biasa oleh PT Smart,
PT Asian Agri, Eka Tjipta Foundation, RAPP, Wilmar Group, PT. Amara, dan Makin
Group. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan.€
Selain dari pada itu mulai tahun ini INSTIPER memperoleh kepercayaan untuk
menyelenggarakan program beasiswa bidik misi Dirjen Dikti. Beasiswa Bidik misi
biasanya hanya diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Negeri, hal ini membuktikan
bahwa ada kepercayaan dari pemerintah kepada INSTIPER seperti halnya PTN.
Dapat kami sampaikan pula, INSTIPER sejak 4 tahun lalu juga menyelengarakan
pelatihan setara dengan pendidikan vokasi diploma I, untuk Operator mill (PT Swakarsa
Sinar Sentosa, First resources, Citra Borneo Indah), Foreman Kebun (PT Astra Agro
Lesari Tbk.) , Operator downstream (Musimas). Permintaan yang cukup besar untuk
pelatihan dan pendidikan diploma ini mengarahkan Instiper untuk segera mendirikan
secara resmi pendidikan vokasi dan dalam penyelenggaraannya selain di Kampus
Jogjakarta akan dilaksanakan di daerah-daerah Di Sumatera dan
Kalimantan bekerja sama dengan Perusahaan Perkebunan dan Pemeritah Daerah.
Dimana akan mendukung program
Master Plan Percepatan dan Peluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia
Bapak Wakil Menteri Pertanian RI dan hadirin yang kami hormati
Mahasiswa baru ini sejaktanggal 1 September 2012 telah mulai mengikuti OKKABUN
(Orientasi Kampus dan Kenal Kebun), OKKABUN merupakan pendidikan dasar berbasis
pengembangan karakter, mereka akan memperoleh informasi, pengetahuan,
bimbingan dan penguatan karakter khas mahasiswa INSTIPER selama 4 hari di Kampus,
dan 4 hari di kebun pendidikan INSTIPER. Untuk pelaksaan kegiatan tersebut terlibat
penuh kepanitaan mulai dar mahasiswa, pegawai dan dosen, sedangkan untuk
membangun kedisiplinan dan ketertiban, Instiper bekerjasama dengan instruktur
profesional dari Paskas TNI AU. Inilah Pendidikan karakter dasar bagi setiap mahasiswa
Instiper. Mereka wajib mengikuti dan harus lulus, karena jika tidak lulus, tidak akan
dapat mengikuti yudisium sarjana.
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Bapak Wakil Menteri Pertanian RI dan hadirin yang kami hormati
INSTIPER dikenal sebagai Kampus Perjuangan, INSTIPER merupakan Perguruan Tinggi
Swasta Pertanian tertua, berdiri sejak 10 Desember 1958, setahun setelah
nasionalisasi industri perkebunan di Indonesia di masa perjuangan untuk memperta
hankan kedaulatan negara, kedaulatan ekonomi dan sumber kemakmuran bangsa
Indonesia.
INSTIPER Kampus, Harapan INSTIPER INSTIPER saat ini menjadi tumpuan harapan bagi
mahasiswa, orang tua dan oleh para stakeholder perusahaan perkebunan. Perguruan
Tinggi adalah jembatan emas untuk tahapan seseorang memulai karier dalam
berkarya, Mahasiswa berharap lulus tepat waktu 3,5 tahun dan siap masuk dunia
kerja, bagi orang tua tentu berharap bahwa anaknya segera dapat masuk dunia kerja,
perusahaan berharap dapat memperoleh SDM kompeten yang dibutuhkannya.
INSTIPER saat ini telah dapat dan akan memenuhi harapan tersebut, karena sebagian
besar mahasiswa dapat lulus tepat waktu yaitu 3.5 tahun, kompeten, dan dapat masuk
dunia kerja dengan masa tunggu –3 sd +2 dimana mahasiswa sudah dapat keputusan
untuk diterima kerja 3 bulan sebelum masa kelulusanya hingga 2 bulan setelah lulus.
INSTIPER Kampus Masa Depan, Pada saat pemerintah lebih mengarahkan dunia
pendidikan sarjana yang cenderung general, INSTIPER telah memutuskan dan
memantapkan pilihannya yaitu pendidikan sarjana kompetensi khusus. INSTIPER saat
ini dinilai telah berhasil menyelenggarakan model pendidikan link & match melalui
pola University-Industrial Partnership. Hal ini dibuktikan bahwa INSTIPER beberapa
waktu lalu dipilih sebagai sampel bagi kajian pengembangan model University
Industrial Parnertship oleh Dirjen Dikti. Dan kedepan INSTIPER akan menjadi role
model penyelenggaraan pendidikan University_Industrial Partnership. Prestasi ini
tentu tidak terlepas dari peran dan kontribusi yang besar dari perusahaan-perusahaan
mitra, untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kontribusinya
dalam pengembang model pendidikan yang link and match melalui pola
university_industrial partnership. Khusus pendidikan dibidang kepa sawit INSTIPER
yang dikenal sebagai The Best Oil Palm University €

Bapak Wakil Menteri Pertanian RI dan hadirin yang kami hormati
Pada tahun ini INSTIPER telah memecahkan rekor dimana pada bulan April tahun 2012
INSTIPER telah menugaskan mahasiswa PKL
dan magang sebanyak 655 mahasiswa yang tersebar di sejumlah perusahaan
perkebunan dan kehutanan mulai dari Aceh hingga Sulawesi. Sebuah prestasi, kegiatan
yang belum dilakukan oleh perguruan tinggi pertanian manapun di Indonesia yang
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pada saat yang sama 655 mahasiswa berada di perusahaan di luar pulau jawa. Kami
ucapkan terima kasih kepada perusahaan mitra yang telah mendukung kegiatan PKL
dan Magang ini. €
Dalam rangkan peningkatan layanan terhadap mahasiswa ini bersamaan dengan
penandantangan MOU dengan mitra kerja perusahaan perkebunan dan kehutanan
juga akan ditanda tangani MOU dengan Bank BRI. €
Tekad INSTIPER untuk terus mengasah kemampuan softskill mahasiswa akan terus
ditingkatkan. Kebijakan mahasiswa wajib mengikiti UKM akan terus ditingkatkan
operasionalnya. Kami berharap keragaan softskill mahasiswa dapat terus ditingkatkan
sehingga pada saatnya para mahasiswa dapat membuktikan bahwa MAHASISWA
INSTIPER BISA, MAHASISWA INSTIPER BEDA €
Sebagai tindak lanjut atas perkembangan kemampuan dan ketrampilan UKM-UKM di
INSTIPER maka INSTIPER sedang mengembangkan lembaga pendukung, yaitu
Perguruan Silat INSTIPER dan Lembaga Kampus Tanggap Bencana. Kedua lembaga
pendukung tersebut akan diresmikan berdirinya pada saat Dies Natalis ke 54 pda 10
Desember mendatang. €
Bapak Wakil Menteri Pertanian RI dan hadirin yang kami hormati
INSTIPER merupakan Indonesia mini dan lembaga pendidikan dengan dinamika
multikultural, sekitar 75 persen mahasiswa Instiper dari luar pulau jawa beberapa
daerah penyumbang mahasiswa yang banyak adalah Riau, Sumut, Lampung, Jawa,
Kalimanan Tengah, Kalimantan Barat, NTT, Sulawesi, Papua. Para mahasiswa tersebut
datang dengan membawa kultur daerah masing-masing, namun setelah masuk
INSTIPER mereka menyatu dalam dinamika sebuah pendidikan berbasis nasionalisme
dan multikultural dalam kesatuan Indonesia Raya. INSTIPER bertekad akan menjaga
warna-warni ini sebagai kekayaan budaya yang dinamis sebagai kekayaan bangsa. €
Dalam implementasi sehari-hari bisa kita lihat warna-warni baju mereka, ada merah,
kuning, hijau, biru, coklat, hitam. Alanglkah indahnya kesatuan warna-warni itu, namun
ada satu hal yang menyatukan mereka bahwa semua seragam itu terlulis dan ada logo
INSTIPER. Dan apabila ditanya siapa saudara? Saya adalah mahasiswa INSTIPER Jogja. €
INSTIPER saat ini telah mendapat kepercayaan yang luar biasa dari stakeholder, saya
mengajak seluruh komponen civitas akademika untuk bekerja lebih keras lagi, dan saat
ini kita akan menambah moto baru melengkapi moto dan branding yang sudah ada,
yaitu Yes I Can, I Will Do It. Ya saya bisa, siap kerjakan. Motto ini harus menjiwai setiap
insan civitas akademika, sehingga setiap insan untuk selalu bersemangat saya bisa, dan
segera saya kerjakan. Bagi mahasiswa moto tersebut diharapkan mendorong agar
5

mahasiswa sselalu berfikir saya bisa, saya akan lulus tepat waktu, saya akan
berprestasi, dan saya siap memulainya, sekarang.
Bapak Wakil Menteri Pertanian RI dan hadirin yang kami hormati
Pada kesempatan pembukaan kuliah TA 2012/2013 ini secara khusus INSTIPER
mengundang Bapak Wakil Menteri Pertanian RI. Beliau akan memberikan kuliah
umum dengan judul: Membangun SDM Kompeten Dalam Mendukung Pembangunan
Perkebunan.
Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wakil Menteri
Pertanian RI yang berkenan memberikan kuliah umum ini.
Bapak, ibu, saudara hadirin yang saya hormati,
Hari ini masih dalam bulan syawal bulan yang penuh berkah, dan secara khusus selagi
masih bulan syawal, atas nama civitas akademika INSTIPER kami mengucapkan
selamat idul fitri, mohon maaf lahir dan batin.
Akhirnya, pada hari yang baik ini, Selasa, 4 September 2012, saya nyatakan bahwa
Kuliah Perdana TA 2012 /2013 secara resmi dimulai. Semoga Tuhan Yang Maha Esa
selalu membimbing kita dalam berkarya.

Wass.wr.wb
Selamat Siang Dan Terima Kasih.
Yogyakarta, 4 September 2012
Rektor,
ttd
Dr.Ir. Purwadi, MS
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