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   Menyusuli Surat Sekretaris Daerah DIY Nomor 892/01967 tanggal 31 Maret 

2021 perihal Seleksi Peserta Tugas Belajar dan Izin Belajar dengan Bantuan APBD 

DIY Tahun 2021, bersama ini kami sampaikan perubahan persyaratan khusus (IPK) 

dan mekanisme seleksi Peserta Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagai berikut: 

1. Persyaratan Khusus Calon Peserta Seleksi Tugas Belajar dan Izin Belajar dengan 

Bantuan APBD DIY Tahun 2021 dengan mengikuti ketentuan dalam laman 

um.ugm.ac.id maka diubah menjadi sebagai berikut : 

a. Program Doktor 

➢ Memiliki ijazah S2 atau setara dari Program Studi yang terakreditasi dalam 

bidang ilmu yang sesuai dan/atau berkaitan dan disetujui oleh Program 

Magister yang akan diikuti, serta telah tercantum dalam administrasi 

kepegawaian; 

➢ Mempunyai IPK S2 atau yang setara sebagai berikut: 

− ≥ 3,00 dalam skala 4 atau setara, untuk pendaftar lulusan program studi 

terakreditasi A, atau; 

− ≥ 3,25 dalam skala 4 atau setara, untuk pendaftar lulusan program studi 

terakreditasi B, atau; 

− ≥ 3,50 dalam skala 4 atau setara, untuk pendaftar lulusan program studi 

terakreditasi C. 

Akreditasi program studi yang dimaksud adalah akreditasi saat ini dan 

dibuktikan dengan scan sertifikat akreditasi atau print screen akreditasi dari 

laman Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)/LAM-PTKes 

yang masih berlaku; 

Program Studi yang akreditasinya sedang dalam proses perpanjangan, 

dibuktikan dengan tanda terima penyerahan borang akreditasi ke BAN-

PT/LAM-PTKes yang diperoleh dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan. 

Surat keterangan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan tidak berlaku; 

Pendaftar lulusan luar negeri harus mempunyai surat keputusan penyetaraan 

ijazah dari KEMENRISTEKDIKTI sebagai pengganti sertifikat akreditasi. 

b. Program Pascasarjana (S2) 

➢ Mempunyai ijazah D.IV/S1 yang dipersyaratkan dan sudah tercantum dalam 

administrasi kepegawaian. 

➢ Mempunyai IPK D.IV/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. 
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Akreditasi program studi yang dimaksud adalah akreditasi saat ini dan 

dibuktikan dengan hasil pemindaian sertifikat akreditasi atau print 

screen akreditasi dari laman Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 

(BAN-PT)/LAM-PTKes yang masih berlaku; 

Program Studi yang akreditasinya sedang dalam proses perpanjangan, 

dibuktikan dengan tanda terima penyerahan borang akreditasi ke BAN-

PT/LAM-PTKes yang diperoleh dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan. 

Surat keterangan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan tidak berlaku; 

Pendaftar lulusan luar negeri harus mempunyai surat keputusan penyetaraan 

ijazah dari KEMENRISTEKDIKTI sebagai pengganti sertifikat akreditasi. 

2. Tambahan berkas persyaratan khusus tersebut disampaikan dalam bentuk softcopy 

melalui http://bit.ly/beasiswa_APBD_DIY_2021 dalam format file pdf dengan 

nama file AKREDITASI_NAMA_NIP.pdf. Untuk mengakomodasi tambahan berkas 

persyaratan dimaksud maka pengajuan calon peserta seleksi diperpanjang menjadi 

paling lambat tanggal 19 April 2021. 

3. Bagi calon peserta yang sudah selesai mengunggah berkas sebelum perubahan 

persyaratan ini untuk dapat mengedit/merubah jawaban agar dapat mengunggah 

berkas tambahan pada halaman tersebut pada poin 2. 

4. Pelaksanaan seleksi lebih lanjut akan diberitahukan pada saat pengumuman 

kelulusan seleksi administrasi Seleksi Tugas Belajar dan Izin Belajar  dengan 

Bantuan APBD DIY Tahun 2021 oleh BKD DIY. 

5. Calon peserta seleksi tugas belajar dan izin belajar dapat memantau informasi 

pendaftaran melalui laman https://um.ugm.ac.id 

    

    Untuk informasi lebih lanjut seleksi peserta Tugas Belajar dan Izin Belajar 

dengan bantuan biaya pendidikan dari APBD DIY dapat menghubungi Badan 

Kepegawaian Daerah DIY melalui telepon (0274) 562150 ext.2909, Sdr. Riris Puspita 

Wijaya, nomor HP 085228979799, atau Sdr. Wilmar Dastrasena, nomor HP 

082132740844. 

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

  
 

   a.n. GUBERNUR 

   DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

   SEKRETARIS DAERAH 

   

   

    

   Drs. R. KADARMANTA BASKARA AJI 

   NIP. 196302251990031010 
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