SAMBUTAN REKTOR INSTIPER
PADA
WISUDA SARJANA KE 56

Yang Terhormat
Senat Guru Besar Institut Pertanian Stiper Yogyakarta
Orang Tua Wisudawan yang berbahagia
Para Tamu Undangan Mitra Kerja Instiper (BPD,,,,dll)
Ketua Pengurus Pusat Kainstiper
Pengurus Yayasan Pendidikan Kader Perkebunan Yogyakarta
Para Wakil Rektor, Dekan dan Pejabat Lainnya dan Dosen
dilingkungan Instiper
Para wisudawan yang berbagia
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua, Selamat Siang
Bapak, Ibu dan Saudara sekalian yang saya hormati. Marilah kita
panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dimana pada
hari yang baik ini kita dapat mengikuti acara wisuda di Instiper yang
kita cintai ini. Kami mengucapkan Selamat datang di Institut Pertanian
Stiper Yogyakarta di pagi yang cerah ini. Serta mengucapkan selamat
kepada putra-putri bapak ibu saudara sekalian yang telah mengikuti
wisuda kali ini.
Pada wisuda kali ini Instiper meluluskan 75 Sarjana sehingga sampai
saat ini Instiper telah meluluskan 10092. Pada wisuda saat ini 12
orang (16 % persen) diantaranya lulus dengan predikat pujian (cum
laude). Predikat terbaik program Sarjana diraih saudara Sukarno
dengan IP 3.97, wisudawan termuda adalah Ageng Kaloko yang
lulus dalam waktu 3.5 tahun pada usia 21 tahun 5 bulan 2 hari, untuk
itu marilah kita berikan aplaus untuk prestasi anak-anak kita ini.
Selain itu sebanyak 14 orang wisudawan pada kesempatan ini telah
diterima Perkebunan2 besar seperti, PT Smart Tbk, PT Astra Agro
Lestari Tbk dan perkebunan2 besar lainnya, untuk itu marilah kita
berikan aplaus sekali bagi mereka2.
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INSTIPER telah memiliki program baru “GO INSTIPER 5.5” yaitu
program pendidikan Sarjana yang langsung dilanjutkan dengan
program Pasca Sarjana yang ditempuh dalam 5,5 tahun. Atau
kuliah di INSTIPER selama 5,5 tahun sudah lulus dan mendapatkan
ijazah S1+S2. Untuk itu INSTIPER memberikan kesempatan kepada
putra-putri terbaik yang saat ini berprestasi cum laude untuk
mengikuti program Pasca Sarjana Magister Manajemen Perkebunan
dengan insentif potongan biaya pendidikan sebesar 25 %. Dengan
Program Tersebut INSTIPER memberikan kesempatan bagi
mahasiswa-mahasiswa berprestasi untuk belajar dan lulus lebih cepat
dengan biaya yang lebih murah.
Bapak, ibu, saudara sekalian yang saya hormati.
Pada ini Instiper telah mampu meluluskan lebih dari 10.000 sarjana.
Prestasi ini patut kita syukuri. Penerimaan mahasiswa baru Instiper
dalam tiga tahun terakhir terus meningkat dan pada tahun akademik
2010/2011 student body diharapkan akan naik sebesar dari 20 %.
Pada tahun akademik 2010/2011 ini Instiper telah memperoleh
kepercayaan untuk melakukan pendidikan beasiswa ikatan Dinas
sebanyak 123 orang (sekitar 25 % dari Mahasiswa baru) dari PT
Smart tbk, PT Asian Agri, Eka Tjipta Foundation, dan KPTR JatimJabar. Serapan lulusan Instiper terus meningkat sebanyak 43 orang
(52%) mahasiswa yang selesai magang saat ini telah ditawari masuk
ke PT Smart tanpa tes. Sebuah prestasi yang membanggakan kita
semua, kepada seluruh dosen, karyawan, dan pejabat dilingkungan
Instiper saya mengucapkan selamat dan terima kasih atas
pencapaian ini
Capain prestasi-prestasi ini semakin meyakinkan
kita bahwa,
INSTIPER telah berjalan pada model pendidikan yang benar yaitu
model pendidikan dengan kompetensi khusus dan selanjutnya perlu
ditingkatkan terus kualitasnya menuju VISI INSTIPER 2012 “Menjadi
Center of Excellent Pendidikan Industri Perkebunan dan Perhutanan
di Indonesia”
Bapak, ibu saudara yang saya hormati.
Pada beberapa tahun lalu pemerintah telah melakukan regulasi
pendidikan sarjana pertanian dan kehutanan yang mengarahkan
pada pendidikan dengan kompetensi yang umum, sebuah ironi
dimana para stakeholder lebih menginginkan untuk memperoleh
sarjana yang siap kerja. Bagi Instiper pengembangan model
pendidikan kompetensi khusus bukanlah sekedar alternative pilihan
tetapi sudah menjadi keputusan pilihan.
Pencapaian prestasi
dibidang pendidikan khusus kelapa sawit ini terbukti telah
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mendapatkan kepercayaan oleh para stakeholder perkebunaan
kelapa sawit dan mengantarkan Instiper sebagai The Best Oil Palm
University di Indonesia. Para stakeholder menyatakan bahwa Instiper
is difference and trustworthy, Instiper Beda dan Lebih Dipercaya
Model pendidikan khusus ini selayaknya menjadi model pendiidkan
secara nasional. Indonesia memiliki begitu banyak perguruan tinggi
pertanian, teknologi pertanian, dan kehutanan. Kalau semuanya
menghasilkan sarjana yang general/sama maka sungguh itu
mengingkari potensi Perguruan Tinggi dan potensi sumberdaya alam
kita yang melimpah. Sudah saatnya pemerintah melakukan pemetaan
ulang potensi kompetensi Perguruan Tinggi dan potensi sumberdaya
alam sehingga dapat ditetapkan keunggulan kompetensi masing2
Perguruan Tinggi sesuai dengan potensinya dan potensi sumberdaya
lokalnya. Sehingga pada saatnya akan muncul Perguruan Tinggi
Pertanian dengan kompetensi khusus kakao, karet, Padi dan serelia,
Hortikultura, Atau Kompetensi Konservasi Industri perkebunan, HTI,
Agroforestry pada Perguruan Tinggi Kehutanan. Saya kawatir kalau
perintah tidak melalkukan pemetaan ulang kompetensi PT Pertanian
dan kehutanan, dalam jangka panjang justru akan melemahkan
pengembangan SDM dan potensi sumberdaya alam Indonesia yang
melimpah ini.
Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kapada orang tua yang telah memberikan kepercayaan kepada
Instiper untuk mendidik putra-putri bapak-ibu saudara sekalian, dan
kami mengucapkan selamat atas pretastasi putra-putri bapak, ibu
saudara sekalian. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu
membimbing kita dalam berkarya
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Yogyakarta, 24 Juli 2010
Rektor

Dr.Ir. Purwadi, MS

3

