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INTRODUCTION / PENDAHULUAN 

Penyelenggaraan Program S-2 Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas 
Gadjah Mada tidak dapat dipisahkan dengan perubahan dan perkembangan masyarakatnya 
sendiri yang terus menerus menyejarah. Perubahan global yang terjadi di dalam masyarakat 
menimbulkan tantangan baru terhadap sejarah sebagai ilmu. Perkembangan ilmu sejarah juga 
dihadapkan pada kenyataan semakin besarnya kebutuhan perspektif sejarah dari bidang ilmu 
lain.  

Pengembangan Program S-2 Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas 
Gadjah Mada diutamakan pada rekonstruksi masa lalu berdasarkan wacana sejarah masyarakat 
dan tradisi historiografi Indonesia yang mengutamakan objektivitas historis, multidimensional, 
dan interdisipliner, sehingga sejarah sebagai ilmu mampu berkomunikasi dengan ilmu sosial dan 
ilmu humaniora lainnya sebagai sebuah metodologi. Pengembangan Ilmu Sejarah juga 
dititikberatkan untuk memahami masa kini dan masa depan, melalui penelitian sejarah yang 
memiliki keragaman tematis serta cakupan wilayah yang lebih luas. Lulusan yang berwawasan 
kerakyatan, kebangsaan, memiliki kemandirian, dan memiliki wawasan keilmuan yang luas 
untuk menjawab tantangan nasional, regional, dan global juga menjadi visi utamanya.  

 
HISTORY / SEJARAH 

Program S-2 Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada mulai 
diselenggarakan pada tahun 1980, sebagai bagian dari lembaga pendidikan doktor Universitas 
Gadjah Mada. Sejak Tahun 1983 sampai tahun 1991, menjadi bagian dari Fakultas Pascasarjana 
Universitas Gadjah Mada. Mulai tahun 1991 kembali menjadi bagian dari Program Pascasarjana 
Universitas Gadjah Mada dan berdasarkan Surat Keputusan No. 580/Dikti/Kep/1993 tanggal 29 
September 1993 ditetapkan secara resmi sebagai Program Studi Sejarah dan Program 
Pascasarjana UGM. Pada tahun 2007 penyelenggaraanya dialihakan kepada Fakultas Ilmu 
Budaya UGM. Pada tahun 2015 dilakukan kembali reorganisasi kelembagaan di Universitas 
Gadjah Mada berupa penghapusan Jurusan dan pembentukan Departemen serta fungsi-fungsi 
kelembagaan yang ada di tingkat Prodi, Jurusan, Fakultas dan Universitas. Dari hasil reorganisasi 
ini Program S-2 Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada 
berada di bawah Departemen Sejarah. 

Ketika didirikan, Program S-2 Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas 
Gadjah Mada merupakan satu-satunya program pascasarjana dalam bidang ilmu sejarah non-
kependidikan di Indonesia. Keadaan itu terus berlangsung sampai pertengahan tahun 1990-an, 
ketika sebuah program studi sejenis didirikan di perguruan tinggi lain. Penyelenggaraan 
program studi ini didukung oleh sumber daya manusia dan tradisi ilmiah yang telah lama 
berkembang. Sebagai sebuah institusi ilmiah, program studi sejarah di UGM menjadi pelopor 
perkembangan historiografi Indonesiasentris dan metodologi baru dalam kajian sejarah, 
khususnya sejarah Indonesia.  

Adanya perhatian yang besar terhadap aspek sosial dan ekonomi masa lalu pada sebagian besar 
staf, menyebabkan orientasi historiografis kerakyatan atau sejarah masyarakat menjadi 
menonjol di dalam program studi ini. Oleh sebab itu, program studi ini tidak terjerat pada 
subjektivitas historis yang disebabkan oleh pengaruh kekuasaan di Indonesia selama ini.  

Program studi ini telah memperluas cakupan aspek kajian historisnya pada tema-tema yang 
tidak pernah dikembangkan selama ini di Indonesia, seperti kesehatan, lingkungan, pariwisata, 
transportasi, irigasi, hubungan antara budaya dan nasionalisme dan aspek-aspek lainnya. Kajian 
tentang sejarah ekonomi Indonesia yang tidak pernah berkembang selama ini misalnya, 
berkembang pesat di program studi akhir-akhir ini. Sebuah program pelatihan dan penerbitan 
tentang Sejarah Ekonomi Indonesia khusus bagi mahasiswa S2 dan staf pengajar perguruan 

http://www.sejarah.fib.ugm.ac.id/


tinggi dilakukan secara rutin antara tahun 1995-1998 bekerja sama dengan perguruan tinggi di 
Belanda, Inggris, dan Australia.  

Kerjasama luar negeri ditindaklanjuti dengan berbagai program seperti TANAP (Towards New 
Age of Partnerships, 2000-2006), ENCOMPAS (Encountering the Common Past, 2007-2011) dan 
COSMOPOLIS tahun 2012-2016. Semua program ini bekerjasama dengan Universitas Leiden 
Belanda. Kerjasama Short Course untuk program S-2 juga dilakukan dengan University of 
Hamburg Jerman (tahun 2012-2016) dan University of Humbold Jerman (2012-2016), dan 
Uneversity Sain Penang, Malaysia. Dosen-dosen bergelar profesor juga didatangkan untuk 
mengajar di program s-2 UGM, dan sejak tahun 2012 telah menjadi program rutin yang dibiayai 
oleh fakultas, antara lain dari Leiden University, University of Amsterdam, Humbold University of 
Berlin, dan Hamburg University Jerman. 

 
 
COURSE STRUCTURE / STRUKTUR MATA KULIAH  

 
Kurikulum Program Studi Ilmu Sejarah disusun sesuai dengan visi dan misi untuk mencapai 
tujuan penyelanggaraan program studi, terutama yang berkaitan dengan perkembangan Ilmu 
Sejarah dan kebutuhan mahasiswa. Setiap mata kuliah diampu oleh para dosen yang ahli dalam 
bidangnya. Mata kuliah dibagi menjadi dua, yaitu mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. 
Setiap mahasiswa diwajibkan menyelesaikan minimal 44 SKS dan maksimal 50 SKS, yang teridiri 
dari teori dan tesis, untuk menyelesaikan pendidikan pascsarjana di Program Studi Sejarah.  
 
Ada 9 Mata Kuliah wajib terdiri dari 28 SKS dan 7 mata kuliah pilihan minimal 27 SKS. Jumlah 
SKS pada tiap mata kuliah berbeda, ada yang 3 SKS dan ada yang 4 SKS. Khusus untuk Tesis 
berbobot 8 SKS. Mata kuliah wajib dibedakan menjadi dua, satu mata kuliah yang berkaitan 
langsung dengan ilmu sejarah seperti historiografi, teori dan metodologi, penelitian arsip, bahasa 
sumber, teori kebudayaan, dan teori sosial, dan yang mencakup susbstansi factual sejarah seperti 
kapita selekta sejarah. Kedua, mata kuliah yang berasal dari ilmu lain yang sangat penting dan 
relevan bagi perluasan perspektif dan landasan teoritis konseptual. 
 
Sejak semester pertama, setiap mahasiswa dapat mengambil mata kuliah pilihan yang sesuai 
dengan minat atau kepentingan untuk menulis tesis, termasuk mata kuliah yang ditawarkan oleh 
program studi lain baik di di lingkungan maupun diluar FIB UGM. Jumlah minimal mata kuliah 
pilihan yang diambil adalah tiga mata kuliah atau 9 sks. Mata kuliah pilihan juga boleh diambil 
dari prodi lain, di lingkup FIB seperti Anthropologi, Arkeologi maupun ilmu sastra dan lingustik 
 
Semester I 

 

No Mata Kuliah Kode SKS Status 

1 Teori dan Metodologi Sejarah SAS 600 4 Wajib 
2 Historiografi SAS 603 3 Wajib 
3 Bahasa Sumber I SAS 604 3 Wajib 
4 Kapita Selekta Sejarah SAS 606 4 Wajib 
5 Teori Kebudayaan SAS 608 3 Wajib 
6 Sejarah dan Politik Memori SAS 626 3 Pilihan 
7 Sejarah Gerakan Sosial-Politik SAS 625 3 Pilihan 
8 Sejarah Perempuan SAS 662 3 Pilihan 

 
 
Semester II 

 

No Mata Kuliah Kode SKS Status 

1 Bahasa Sumber II SAS 620 3 Wajib 
2 Penelitian Arsip SAS 622 3 Wajib 
3 Teori Ilmu Sosial SAS 623 3 Wajib 
4 Dinamika Ekonomi dan Kebudayaan SAS 650 3 Pilihan 
5 Antropologi Politik SAS 655 3 Pilihan 



6 Sejarah Agraria SAS 656 3 Pilihan 
7 Nasion dan Nasionalisme SAS 660 3 Pilihan 
8 Seminar Sejarah SAS 780 3 Wajib 
9 Tesis SAS 799 8 Wajib 

 
 
 

COURSE DISCRIPTION/ DISKRIPSI MATA KULIAH 
 
Historiografi (Historiography) 
Mata kuliah difokuskan pada diskusi kelas lewat pembacaan bersama literatur yang disebar 
kepada mahasiswa setidaknya seminggu sebelum kelas. Setiap siswa diwajibkan membaca dan 
membuat daftar komentar dan pertanyaan seputar literatur yang disediakan. Literatur berisi 
ulasan sejarah dan permasalahan dalam tradisi historiografi tertentu, sering ditulis oleh pelaku 
utama dalam tradisi tersebut. Diskusi difokuskan pada pendekatan dan perkembangan 
pendekatan tradisi, seberapa relevan tradisi tersebut dapat diterapkan dalam konteks sejarah 
Indonesia ataupun penulisan sejarah  
 
Seminar Sejarah (History Seminar) 
Seminar Sejarah memberikan pengetahuan dan ketrampilan kepada mahasiswa 
mengabstraksikan semua pengetahuan yang diterimanya di dalam perkuliahan sebelumnya dan 
membuat proposal untuk diseminsarkan sebagai bekal penulisan tesis pada semester berikutnya. 
Diskusi dan pendampingan selama proses perkuliahan berlangsung menjadi penting di dalam 
proses perkuliahan ini.  
 
Sejarah Gerakan Sosial dan Politik (History of Social and Political Movement) 
Mata kuliah ini berupaya memberikan pemahaman komprehensif tentang  Sejarah Gerakan 
Sosial dan Politik di Indonesia. Teori gerakan sosial dan politik diberikan dengan tujuan  untuk 
memberi dasar  pada aplikasi gerakan itu. Kajian yang dibahas meliputi masalah gerakan sosial 
politik yang bersifat interdisipliner baik di tingkat lokal maupun global dan kasus-kasus gerakan 
sosial yang terjadi.  
 
Bahasa Sumber I (Language Sources I) 
Mata kuliah ini berisi tentang teknik-teknik dasar memahami bahasa sumber khususnya 
khususnya arsip-arsip berbahasa Belanda dari masa kolonial, khususnya dari abad ke-19 dan ke-
20. Dalam kuliah ini ada dua unsur penting yang harus dipahami oleh mahasiswa yaitu struktur 
Bahasa Belanda dalam arsip dan pengahaman teks (reading comprehension). Contoh-contoh arsip 
kolonial berbahasa belanda akan digunakan sebagai materi pengajaran.  
 
Bahasa Sumber II (Languages Sources II) 
Mata kuliah ini berisi tentang teknik-teknik dasar memahami bahasa sumber khususnya 
khususnya arsip-arsip berbahasa Belanda dari masa pra kolonial (Arsip VOC) dan masa Kolonial 
khususnya yang masih berupa tulisan tangan. Dalam kuliah ini ada dua unsur penting yang harus 
dipahami oleh mahasiswa yaitu palaeografi dan struktur Bahasa Belanda dalam arsip. Contoh-
contoh arsip pra kolonial dan kolonial berbahasa belanda akan digunakan sebagai materi 
pengajaran.  
 
Sejarah Agraria (Agrarian History) 
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan pada mahasiswa mengenai kajian sejarah agraria, 
membahas tentang proses perubahan dan perkembangan agraria dari beberapa aspek politik, 
ekonomi, dan sosial. Teori agraria dan hukum, politik agraria diberikan untuk memberi 
penjelasan lebih dalam tentang masalah masalah agraria, sehingga mahasiswa dapat berpikir 
analisis terhadap masalah agraria yang bersifat kompleks.   
 
Sejarah dan Politik Memori (History and Politic of Memory) 
Matakuliah ini mendiskusikan persilangan antara sejarah (history) dan memori (memory) – dua 
bentuk narasi masa lalu yang memiliki sejumlah kesamaan sekaligus perbedaan. Bila sejarah 
merupakan narasi yang dihasilkan dengan metode-metode tertentu yang relatif sudah baku, 
memori  – yang di dalamnya terkandung pengingatan (remembering) dan pelupaan (forgetting) 



sekaligus – merupakan narasi masa lalu yang bersandar pada pengalaman langsung atau tak 
langsung (baca: hasil pewarisan dari generasi sebelumnya), atau hasil rekayasa yang ditanamkan 
(imbricated) pada suatu generasi dan kemudian diwariskan, atau hasil seleksi ingatan yang 
bertolak dari sudut pandang kekinian dan terartikulasikan dalam beragam cara/bentuk.  
 
Sejarah Perempuan (Women History) 
Sejarah Perempuan merupakan mata kuliah pilihan di program studi sejarah, Program 
Pascasarjana UGM, pada tingkat strata dua. Mata kuliah ini diberikan dengan tujuan untuk 
memberikan bekal keilmuan kepada mahasiswa tentang konsep dasar sejarah perempuan, 
penelitian sejarah perempuan, dan penulisan sejarah perempuan.  
 
Metodologi Sejarah (Metholodology of History) 
Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar tentang teori-
teori sejarah dan metodologi penelitian sejarah., yang meliputi pendekatan-pendekatan dan 
model-model dan tema-tema penulisan sejarah, serta penggunaan ilmu-ilmu bantu dalam 
penelitian sejarah. Tiga unsur besar yang harus difahami, yaitu: 1). Teori-teori sejarah spekulatif 
(filsafat sejarah); 2). teori-teori sejarah kritis (metodologis), yang meliputi model, pendekatan 
dan tema-tema penelitian sejarah dari tradisi moder dan posmodern; dan 3). Penggunaan ilmu-
ilmu bantu dalam penelitian sejarah. Ketiga unsur tersebut, dirancang untuk membantu 
mahasiswa merumuskan tema penelitian untuk tugas akhirnya.  
 
Teori Ilmu Sosial (Social Theory) 
Matakuliah Teori-teori Sosial bertujuan memberikan pemahaman tentang keterkaitan penelitian 
sejarah dan penelitian sosial, fungsi teori sosial dalam penelitian sejarah dan perkembangan 
teori-teori sosial dari sejak Adam Smith hingga Post-kolonial.  
 
Nasion dan Nasionalisme (Nation and Nationalism) 
Matakuliah “Nasion dan Nasionalisme” (1) mendiskusikan batasan, kemunculan, dan elemen 
nasion dan nasionalisme; (2) mendiskusikan dinamika gagasan dan praktik nasion dan 
nasionalisme dalam konteks sejarah Indonesia; dan (3) melakukan kajian kritis atas suatu 
konstruk gagasan tentang nasion dan nasionalisme.  
 
Penelitian Arsip (Archival Research) 
Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pengetahuan tentang khasanah sumber-sumber 
sejarah yang ada di Indonesia dan di negara-negara lain yang relevan bagi penelitian sejarah 
Indonesia. Selain itu, mata kuliah ini juga diarahkan untuk memberikan keterampilan dasar bagi 
mahasiswa untuk mencari arsip dan sumber-sumber sejarah lainnya, mengakses dan memilih, 
serta menggunaan informasi kearsipan untuk penelitian sejarah.  
 
Antropologi Politik (Political Anthropology) 
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang fenomena politik dilihat dari perspektif 
Anthropologi. Mata Kuliah ini ditawarkan agar mahasiswa dapat memahami sejarah politik dari 
perspektif budaya para pelakunya.  Dalam kuliah ini mahasiswa akan diarahkan untuk 
mendiskusikan berbagai fenomena politik dengan menggunakan teori-teori anthropologi politik.  
 
Teori Kebudayaan (Theory of Culture) 
Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang berbagai konsep dan teori kebudayaan yang 
telah dikembangkan dan dipraktekkan dalam penelitian ilmiah moderen di bidang ilmu 
humaniora.  
 
Kapita Selekta Sejarah  
Mata Kuliah ini memberikan pengetahuan tentang berbagai model dan tema penelitian sejarah 
yang dikenal dalam Historiografi Indonesia, Asia tenggara maupun Historiografi lainnya.  
 
 
LECTURERS AND COURSE / STAF PENGAJAR DAN KULIAH 
 
PROF. DR. BAMBANG PURWANTO, M.A. 
Ph.D.    : School of Oriental and African Studies, University of London, UK 



Research Interest : Historiography 
Course Title  : Kapita Selekta Sejarah 
 
PROF. DR. HEDDY SHRI AHIMSA PUTRA, M.A. 
Ph.D.   : Columbia University, USA 
Research Interest : Theoritical and Philosophical Anthropology, Political Anthropology,  

  Ecological Anthropology 
Course Title  : Teori Kebudayaan, Antropologi Politik. 
 
PROF. DR. DJOKO SURYO 
Ph.D.   : Monash University, Australia 
Research Interest : Social-Economic History 
Course Title  : Seminar Sejarah, Metodologi Sejarah 
 
PROF. DR. SUHARTONO 
Ph.D.   : Universitas Gadjah Mada 
Research Interest : Sosial-EconomicHistory 
Course Title  : Nasion dan Nasionalisme, Sejarah Gerakan Sosial Politik 
 
DR. SRI MARGANA, M.PHIL 
Ph.D.   : Rijks Universiteit Leiden, Netherlands 
Research Interest : Early modern History of Indonesia 
Course Title  : Historiografi, Bahasa Sumber II  
 
DR. NUR AINI SETIAWATI 
Ph.D.   : South Korea 
Research Interest : Agrarian History, Village History 
Course Title  : Sejarah Agraria  
 
DR. MUTIAH AMINI 
Ph.D.   : Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 
Research Interest : Women History 
Course Title  : Sejarah Perempuan, Seminar Sejarah 
 
DR. ABDUL WAHID 
Ph.D.   : Universiteit Utrecht, Netherlands 
Research Interest : Economic History of Indonesia 
Course Title  : Metodologi Sejarah, Penelitian Arsip 
 
DR. AGUS SUWIGNYO, M.A. 
Ph.D.   : Rijks Universiteit Leiden, Netherlands 
Research Interest : History of Education in Indonesia, Social History 
Course Title  : Nasion dan nasionalisme, Bahasa Sumber I 
 
DR. FARABI FAKIH, M.A.  
Ph.D.   : Rijks Universiteit Leiden, Netherlands 
Research Interest : Political History and Urban History 
Course Title  : Historiografi, Teori Sosial 
 
DR. BUDIAWAN 
Ph.D.   : National University Singapore 
Research Interest : Political History, History and Memory 
Course Title  : Sejarah dan Politik Memory 
 
Dr. Pujo Semedi Hargoyuwono, M.A. 
Ph.D.   : Freije Universiteit Amsterdam 
Course Title  : Dinamika Ekonomi dan Kebudayaan 
 
 



 
 SELECTION / JALUR SELEKSI 
 
Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana melalui 3 (tiga) jalur, yaitu: 
• Jalur Reguler Diperuntukkan bagi calon pelamar dengan biaya sendiri, calon pelamar 
dengan biaya dari instansi tempatnya bekerja, dan calon pelamar dari masyarakat umum yang 
sedang mengajukan beasiswa dari berbagai Kementerian di Republik Indonesia.  
• Jalur Kerjasama Diperuntukkan bagi pegawai yang bekerja di institusi mitra UGM dan biaya 
pendidikannya ditanggung oleh institusi tersebut, dibuktikan dengan adanya MoU yang masih 
berlaku. 
• Jalur Internasional Diperuntukkan bagi Warga Negara Asing (WNA). 
 
 
 
ELIGIBILITY AND REQUIREMENTS / SAYARAT PENDAFTARAN 
 
Pendaftar yang memenuhi persyaratan di bawah ini, dapat melamar untuk menjadi peserta 
program magister dalam bidang studi yang sama dengan bidang studi kesarjanaannya atau 
bidang studi lain yang disetujui oleh Ketua Program Studi: 
 

Pas foto berwarna terbaru, berpakaian dan berpose formal (wajah menghadap kamera) 
dengan latar belakang biru. 
 

Ijazah S1 atau foto copy ijazah yang telah dilegalisir. 
• Surat Keterangan Lulus (SKL) tidak berlaku. 
• Khusus pendaftar lulusan luar negeri harus mempunyai dokumen penyetaraan ijazah dari 
DIKTI. 
 

Transkrip nilai asli atau foto copy transkrip nilai yang telah dilegalisir, dengan IPK S1 sebagai 
berikut: 
• ≥ 2,50 dalam skala 4 atau setara, untuk pendaftar lulusan program studi terakreditasi A, 
atau; 
• ≥ 2,75 dalam skala 4 atau setara, untuk pendaftar lulusan program studi terakreditasi B, 
atau; 
• ≥ 3,00 dalam skala 4 atau setara, untuk pendaftar lulusan program studi terakreditasi C. 
 

Sertifikat akreditasi program studi pada jenjang pendidikan terakhir. Akreditasi program studi 
yang dimaksud adalah akreditasi saat ini dan dibuktikan dengan scan sertifikat akreditasi atau 
print screen akreditasi dari laman BAN-PT yang masih berlaku. Program Studi yang 
akreditasinya sedang dalam proses perpanjangan, dibuktikan dengan tanda terima 
penyerahan borang akreditasi ke DIKTI. Khusus pelamar lulusan luar negeri, bukti 
akreditasinya adalah Surat Keputusan Penyataraan Ijazah Luar Negeri dari DIKTI. 
Apabila dokumen akreditasinya tidak valid, maka tidak akan diproses lebih lanjut. 
 

Sertifikat hasil Tes Potensi Akademik (TPA) BAPPENAS atau Tes Potensi Akademik 
Pascasarjana (PAPs) UGM atau Tes Kemampuan Dasar Akademik Himpunan Psikologi 
Indonesia (TKDA HIMPSI) dibuktikan dengan sertifikat yang masih berlaku, yaitu maksimum 2 
tahun dari tanggal dikeluarkannya sertifikat; 
 

Sertifikat hasil tes kemampuan Bahasa Inggris dibuktikan dengan sertifikat yang masih 

berlaku, yaitu maksimum 2 tahun dari tanggal dikeluarkannya sertifikat. Sertifikat 

kemampuan bahasa inggris yang diakui adalah: 

• Academic English Proficiency Test (AcEPT) dari UGM, atau; 
• International English Testing System (IELTS) dari institusi yang diakui oleh IDP, atau; 
• Internet-Based (iBT) TOEFL dari institusi yang diakui oleh IIEF, atau; 
• Institutional Testing Program (ITP) TOEFL dari institusi yang diakui oleh IIEF. 
• Test of English Proficiency (TOEP) dari Pusat Layanan Tes Indonesia (PLTI) yang diakui 
DIKTI untuk sertifikasi dosen. 



 
 
APPLICATION PROCEDURES / PROSEDUR PENDAFTARAN  
 
• Hubungi program studi tujuan Saudara untuk mengetahui syarat khusus dan persyaratan 
tambahan yang diperlukan untuk seleksi.  
• Membuat akun pendaftaran di laman um.ugm.ac.id 
• Melakukan pendaftaran secara online  
 Siapkan semua dokumen yang dipersyaratkan. Susulan dokumen setelah submit 
pendaftaran tidak akan diproses. 
 Siapkan scan dokumen di bawah ini (ukuran minimal 150KB dan maksimal 800KB 
untuk masing-masing file; scan dokumen harus berwarna dan dapat dibaca dengan jelas guna 
keperluan verifikasi), kemudian diunggah pada saat mendaftar online. 

 

Surat Rekomendasi dari 2 (dua) orang dosen yang bersangkutan pada waktu kuliah jenjang 
sebelumnya, diutamakan dosen Pembimbing Akademik  

Surat keterangan sehat dari dokter di Puskesmas atau Rumah Sakit. 
 

Syarat khusus: 
a Proyeksi keinginan calon dalam mengikuti program pascasarjana yang berisi alasan, 
harapan, rencana topik penelitian, dan rencana setelah selesai  
b Proposal penelitian tesis/tulisan essai/syarat khusus lainnya yang dipersyaratkan oleh 
program studi tidak perlu diunggah tetapi dikirim langsung ke program studi tujuan 
dilengkapi dengan fotokopi bukti daftar. 
 

a Surat ijin studi atau tugas belajar dari instansi bagi yang sudah bekerja  
b Surat ijin studi atau tugas belajar dari instansi bagi pelamar BUDI DN  
 

No • Dokumen Format 

1 • Pas foto berwarna terbaru, berpakaian dan berpose formal (wajah 
menghadap kamera) dengan latar belakang biru. 

*.jpg 

2 • Ijazah jenjang pendidikan terakhir yang sah dan legal *.pdf 

3 • Transkrip akademik jenjang pendidikan terakhir yang sah dan legal 
(semua halaman) 

*.pdf 

4 • Sertifikat/bukti akreditasi program studi jenjang pendidikan yang 
terakhir (akreditasi saat ini) 

*.pdf 

5 • Sertifikat Tes Potensi Akademik (TPA) BAPPENAS atau Tes Potensi 
Akademik Pascasarjana (PAPs) UGM atau Tes Kemampuan Dasar 
Akademik Himpunan Psikologi Indonesia (TKDA HIMPSI) yang masih 
berlaku*) 

*.pdf 

6 • Sertifikat kemampuan Bahasa Inggris yang masih berlaku*). 
Sertifikat yang diakui adalah: 
 Academic English Proficiency Test (AcEPT) dari UGM, atau; 
 International English Testing System (IELTS) dari institusi 
yang diakui oleh IDP, atau; 
 Internet-Based (iBT) TOEFL dari institusi yang diakui oleh 
IIEF, atau; 
 Institutional Testing Program (ITP) TOEFL dari institusi 
yang diakui oleh IIEF. 
 Test of English Proficiency (TOEP) dari Pusat Layanan Tes 
Indonesia (PLTI) yang diakui DIKTI untuk sertifikasi dosen 

*.pdf 

7 • Rekomendasi dari 2 (dua) orang dosen yang bersangkutan pada 
waktu kuliah jenjang sebelumnya, diutamakan dosen Pembimbing 
Akademik  

*.pdf 

8 • Surat keterangan sehat dari dokter di Puskesmas atau Rumah Sakit. *.pdf 

9 • Syarat khusus: 
 Proyeksi keinginan calon dalam mengikuti 

*.pdf 



• Membayar biaya pendaftaran melalui sistem multi-payment Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank 
Syariah Mandiri (BSM), atau BTN. 
• * Biaya pendaftaran yang telah dilakukan tidak dapat ditarik kembali atau dialihkan untuk 
periode berikutnya dengan alasan apapun. 
 
 
APPLICATION SCHEDULES / JADWAL PENDAFTARAN 
 

Kegiatan Waktu Mulai Waktu Selesai 

Pendaftaran online dan unggah 
dokumen yang disyaratkan 

22 April  2016 
(pukul 00.00 WIB) 

15 Juni 2016 
(pukul 23.59 WIB) 

Pembayaran biaya pendaftaran 23 April  2016 
(pukul 00.00 WIB) 

17 Juni  2016  
(pukul 23.59 WIB) 

Penerimaan dokumen pendaftaran 
syarat khusus selain yang diupload 

23 April 2016  
(pada hari dan jam kerja) 

20 Juni  2016 
(pada hari dan jam 
kerja) 

Verifikasi dokumen pendaftaran 
dan pelaksanaan tes substansi 
(apabila ada) oleh prodi 

25 April  2016 
(pada hari dan jam kerja) 

20 Juni  2016 
(pada hari dan jam 
kerja) 

Pengumuman hasil seleksi 29 Juni 2016 

Mulai kegiatan akademik 3 Agustus 2016 

 

program pascasarjana yang berisi alasan, harapan, rencana topik 
penelitian, dan rencana setelah selesai  
 Proposal penelitian tesis/tulisan essai/syarat 
khusus lainnya yang dipersyaratkan oleh program studi tidak perlu 
diunggah tetapi dikirim langsung ke program studi tujuan dilengkapi 
dengan fotokopi bukti daftar. 
  

10  Surat ijin studi atau tugas belajar dari instansi bagi yang 
sudah bekerja  
 Surat ijin studi atau tugas belajar dari instansi bagi 
pelamar BUDI DN  

*.pdf 


