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Ijazah asli dari jenjang pendidikan sebelumnya (S2
atau setara) dari Program Studi yang terakreditasi
dalam bidang ilmu yang sesuai dan/atau berkaitan
dan disetujui oleh Program Magister yang akan
diikuti.
Transkrip nilai asli dengan Indeks Prestasi
Kumulatif pada jenjang S2 atau yang setara dengan
kriteria yang diakui oleh UGM.
Sertifikat akreditasi program studi pada jenjang S2
dengan ketentuan yang diakui oleh UGM.
Sertifikat hasil tes potensi akademik yang masih
berlaku (maksimum 2 tahun dari tanggal
dikeluarkannya sertifikat). Adapun hasil jenis tes
potensi akademik yang diakui oleh UGM adalah
PAPS UGM, TPDA PLTI, dan TPA BAPPENAS.
Sertifikat hasil tes kemampuan Bahasa Inggris yang
masih berlaku (maksimum 2 tahun dari tanggal
dikeluarkannya sertifikat). Adapun hasil jenis tes
kemampuan Bahasa Inggris yang diakui oleh UGM
adalah AcEPT UGM, TOEP PLTI, IELTS, TOEFL iBT,
dan TOEFL. 
Rekomendasi dari 2 (dua) orang yang mengenal
calon mahasiswa pada program pendidikan
sebelumnya atau pimpinan unit kerja.
Draft proposal disertasi atau sinopsis penelitian
disertasi.
Surat ijin/tugas belajar dari instansi tempat kerja
bagi pendaftar yang sudah bekerja.
Dokumen MoU atau Perjanjian Kerja Sama (PKS)
atau Surat Penetapan sebagai penerima beasiswa
yang masih berlaku khusus bagi pendaftar jalur
kerjasama.
Dokumen surat pernyataan keaslian dokumen.

Pendaftaran calon mahasiswa baru dilakukan secara
online melalui laman https://um.ugm.ac.id/ragam-
seleksi-pascasarjana/ kemudian dilanjutkan dengan
melengkapi persyaratan sebagai berikut :

Seluruh dokumen persyaratan diupload melalui akun
pendaftaran pada laman berikut:
https://um.ugm.ac.id/ragam-seleksi-pascasarjana/.

PROGRAM BY RESEARCH

Program Doktor (S3)
Ilmu Kehutanan

S3

Syarat dan 
Prosedur Pendaftaran

Biaya
Pendidikan

Reguler Rp 15.000.000,- (lima belas juta
rupiah) per semester.
Skema Kerjasama Rp 23.000.000,-(dua
puluh tiga juta rupiah) per semester.
Internasional/asing Rp 37.000.000,-(tiga
puluh tujuh juta rupiah) per semester.

UKT Program S3 :
1.

2.

3.

Biaya matrikulasi sebesar Rp 400.000,-
(empat ratus ribu rupiah) per SKS, untuk
mahasiswa yang program pendidikan
sebelumnya bukan dari kehutanan.
Biaya pelepasan wisuda sebesar Rp
500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Mahasiswa dapat mengajukan beasiswa yang
disediakan oleh institusi pemerintah maupun
swasta. Bagi mahasiswa yang tidak
mendapat dukungan beasiswa dari institusi
manapun dapat mengajukan permohonan
keringanan UKT kepada Fakultas Kehutanan
UGM

https://um.ugm.ac.id/ragam-seleksi-pascasarjana/
https://um.ugm.ac.id/ragam-seleksi-pascasarjana/


Fasilitas ruang kuliah dan diskusi yang
representative dilengkapi dengan AC, LCD
Viewer, dan televisi.
Fasilitas laboratorium pendukung sejumlah
21 unit dan 3 laboratorium lapangan.
Perpustakaan modern terintegrasi seluruh
UGM yang bisa diakses secara online.
Jaringan internet dengan akses Free-Wifi di
seluruh kawasan UGM

Fasilitas pendidikkan yang dimiliki oleh PSDIK
UGM sangat memadai untuk menunjang kegia-
tan akademik dan non akademik mahasiswanya,
diantaranya adalah;

Latar
Belakang

Pengelolaan sumber daya alam hutan dirasakan
semakin berat dan kompleks dar waktu ke waktu.
Oleh karena itu dibutuhkan tenaga ahli kehutanan
dan lingkungan yang handal dan professional
untuk dapat mengelola sumber daya alam hutan
secara lestari.

Program Doktor Ilmu Kehutanan (PSDIK) yang
telah terakreditasi A dari BAN-PT melalui surat
6063/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D/IX/2022 menyelengga-
rakan pendidikan doktor dengan beberapa prog-
ram pembelajaran yaitu reguler, intensif, dan
kerja sama. mulai tahun ajaran 2020/2021, PSDIK
menyelenggarakan pembelajaran S3 berbasis
penelitian (by Research). 

Program by Research diselenggarakan dengan
tujuan untuk memberi kesempatan kepada
masyarakat luas dan para peneliti dari berbagai
institusi untuk menempuh pendidikan doktor
dalam rangka mengembangkan dan meningkat-
kan jumlah dan kualitas penelitian serta publikasi
sehingga dapat melahirkan peneliti berderajat
doktor yang memiliki kemampuan unggul dalam
membangun bangsa dan negara.

Tujuan
Penyelenggaraan

Akademik untuk memahami dan mengem-
bangkan khasanah ilmu pengetahuan dan
teknologi kehutanan & lingkungan.
Manajerial dan profesionalisme dalam mene-
rapkan dan mengembangkan ilmu pengeta-
huan dan teknologi kehutanan & lingkungan.
Diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi
kehutanan & lingkungan untuk meningkatkan
taraf kehidupan masyarakat.

Tujuan penyelenggaraan PSDIK program by
Research merupakan jabaran dari tujuan pendi-
dikan pasca sarjana secara umum yaitu menyiap-
kan peserta didik untuk memiliki kemampuan:

Pengajar dan
Staf Pendukung

PSDIK UGM memiliki 50 staf pengajar bergelar
Doktor dengan 12 orang diantaranya telah me-
nyandang Guru Besar (Profesor). Layanan akade-
mik diberikan oleh tenaga administrasi, laboran,
dan pustakawan profesional dengan jumlah
keseluruhannya 36 orang.

Fasilitas
Pendidikan

PROGRAM BY RESEARCH

Proses
Pembelajaran

Proses pembelajaran diselenggarakan dengan
sistem kredit semester (SKS), dimana mahasiswa
akan dinyatakan lulus S3 apabila telah
menyelesaikan minimal 46 SKS terdiri dari teori,
disertasi, dan publikasi karya ilmiah wajib minimal 2
naskah bagi program by Reasearch.
PSDIK menawarkan empat minat yaitu Manajemen
Hutan, Silvikultur, Teknologi Hasil Hutan, dan
Konservasi Sumberdaya Hutan.
Penyelenggaraan pembelajaran dilaksanakan
dengan menggunaakan metode Student Centered
Learning, Research Based Learning, dan Problem Based
Learning dalam bentuk perkuliahan, praktikum di
laboratorium, dan praktek langsung di lapangan.

Waktu
Pendaftaran

Pendaftaran mahasiswa baru program pasca sarjana
dilaksanakan dalam dua periode yaitu periode
semester gasal dan semester genap yang jadwal
pelaksanaannya dapat diakses secara online pada
laman berikut:
https://um.ugm.ac.id/jadwal-seleksi-magister-dan-
doktor


