PROGRAM PASCASARJANA
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK – UNIVERSITAS GADJAH MADA

Program Pascasarjana Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi FT UGM saat ini menaungi 3
Program Studi, yaitu :


Program Studi Magister Teknik Elektro
Program Studi S2 Teknik Elektro memiliki 2 keminatan, yaitu :
 Sistem Tenaga Listrik (STL)
 Sistem Isyarat Elektronis (SIE)



Program Studi Magister Teknologi Informasi
Program Studi S2 Teknologi Informasi memiliki 3 Konsentrasi, yaitu :
 Kecerdasan Tersebar
 Rekayasa Perangkat Lunak Berpusat pada Manusia
 E-Government (e-Govt) periode pendaftaran pada setiap semester Ganjil



Program Studi S3 Ilmu Teknik Elektro
Saat ini Program Studi S3 Ilmu Teknik Elektro memiliki beberapa research area, diantaranya :
Electric Power System (Sistem Tenaga Listrik – STL) :
1. New and advanced isolation materials
2. Power electronics and drives
3. Electronic Power Quality
4. Intellegent Electric Network
5. SCADA
6. Realiability of Electric Power System
7. Dynamic and Stability of Electric Power System
8. Operation of Electric Power System
Electronic Signal Systems (Sistem Isyarat Elektronis – SIE) :
1. Control Algorithm
2. Industrial Automation and Robotics
3. Biomedical Signal Processing
4. PLC and DCS Applications
5. Electric Vehicle
6. Communication and RADAR Equipment
7. Pattern Recognition
8. Image Processing
9. Wireless Communications and Technologies
10. Analog and Digital System Design
System and Information Technology (Teknologi Informasi – TI) :
1. Grid Computing
2. Network Technology and Applications
3. E-Commerce and M-commerce Applications
4. Context-Based Systems
5. Numerical Computing
6. Human Computer Interaction
7. Intellegent System
8. Database Applications and Information Systems
9. Information Technology for Education
10. Game Development

Seluruh dokumen persyaratan dicetak hard
copy 1 rangkap, dan diserahkan ke program
studi
pada saat melaksanakan tes
kemampuan bidang di Gedung Teknik
Elektro dan Teknologi Informasi FT UGM
pada tanggal, hari, dan jam yang ditentukan.
Serahkan dokumen pendaftaran tersebut
kepada pengawas ujian di ruang ujian.

SYARAT PENDAFTARAN PASCASARJANA
Pelamar wajib merujuk ke website http://um.ugm.ac.id untuk melihat ketentuanpendaftaran
PROGRAM S2

Latar belakang biru

Mulai TA 2019/2020 Hasil Tes Potensi Akademik yang berlaku hanya PAPs dari F-Psikologi UGM.
Syarat minimal Skor Prodi adalah 500,

Mulai TA 2019/2020 yang berlaku hanya AcEPT UGM. Syarat minimal Skor Prodi adalah
209, dan bagi yang sudah mencapai 268 otomatis mendapat keutamaan saat seleksi.
Surat rekomendasi disampaikan ke UM UGM secara online langsung oleh pemberi rekomendasi
kepada UGM. Sudah tidak menggunakan kertas sebagaimana periode sebelumnya

*Khusus pelamar kosentrasi E-Govt dengan beasiswa KEMKOMINFO ada beberapa berkas lain yang harus
dilengkapi (kelengkapan akan dijelaskan pada lampiran lain).
Pelamar wajib memenuhi seluruh syarat tersebut SESUAI dengan yang diminta,
karena ketidaksesuaian dalam hal apapun akan menyebabkan berkas tidak lolos verifikasi.

SYARAT PENDAFTARAN PASCASARJANA
Pelamar wajib merujuk ke website http://um.ugm.ac.id untuk melihat ketentuanpendaftaran

PROGRAM S3

Latar belakang biru

Mulai TA 2019/2020 Hasil Tes Potensi Akademik yang berlaku hanya PAPs dari F-Psikologi UGM.
Syarat minimal Skor Prodi adalah 550,

Mulai TA 2019/2020 yang berlaku hanya AcEPT UGM. Syarat minimal Skor Prodi adalah
268, dan bagi yang sudah mencapai lebih otomatis mendapat keutamaan saat seleksi
Surat rekomendasi disampaikan ke UM UGM secara online langsung oleh pemberi rekomendasi …...
kepada UGM. Sudah tidak menggunakan kertas sebagaimana periode sebelumnnya...................

Dratft proposal disertasi dibuat rangkap 8 eksemplar dan dikirimkan bersama berkas pendaftaran ke kantor Pascasarjana
DTETI FT UGM. Jadwal Ujian presentasi akan dihubungi oleh staf administrasi S3 Prodi Ilmu Teknik Elekro.

Pelamar wajib memenuhi seluruh syarat tersebut SESUAI dengan yang diminta,
karena ketidaksesuaian dalam hal apapun akan menyebabkan berkas tidak lolos verifikasi.

PROSEDUR PENDAFTARAN PASCASARJANA
Pelamar wajib merujuk ke website http://um.ugm.ac.id

Semakin tinggi skor AcEPT dan
PAPs akan semakin menaikkan
daya saing pelamar terhadap
pelamar lain yang skornya lebih
kecil. Berlombalah mendapatkan
skor yang tinggi.
Dilakukan secara online, rekomendasi akan dikirim melalui email ke UGM (cek di akun masing-masing untuk
petunjuk lebih lanjut.

Pastikan dokumen yang akan anda unggah sudah sesuai ketentuan.
Berkas yang tidak sesuai ketentuan = tidak memenuhi kriteria.

JADWAL SELEKSI
Pelamar wajib merujuk ke website http://um.ugm.ac.id danhttp://pasca.jteti.ugm.ac.id

*) Note :
Catatan untuk tanggal ujian di prodi akan ditentukan kemudian dengan rentang waktu sesuai yang
diberikan oleh UM UGM. Dalam hal contoh capture di atas waktu tes dilaksanakan maksimal pada tanggal
12 Januari 2015 (ingat bahwa tanggal di atas hanya ilustrasi saja, info sesungguhnya silakan akses
website UM UGM). Untuk penetapan waktu tes substansi di prodi (untuk program S2) akan diumumkan
melalui website http://pasca.jteti.ugm.ac.id, BUKAN di UM UGM.
Sedangkan untuk hasil seleksi akan diumumkan oleh UM UGM, bukan di website prodi, sehingga
silakan kembali untuk mengakses website utama di http://um.ugm.ac.id.

Ingat bahwa semua kegiatan sudah ada rentang waktunya, jangan sampai anda melebihi
rentang waktu yang sudah diberikan karena akan menghambat kelancaran proses pendaftaran.

BERKAS TAMBAHAN UNTUK BEASISWA E-Govt
Seluruh berkas ini merupakan 1 bagian tak terpisahkan dari ketentuan syarat dari Universitas

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap

:

Asal Instansi

:

NIP

:

Propinsi

:

Kabupaten

:

menyatakan bahwa dalam melakukan pendaftaran beasiswa pascasarjana E-Govt Kemkominfo
R.I saya melamar (pilih salah satu dalam kondisi yang sebenar-benarnya) :
 Hanya melamar di E-Govt UGM
 Selain E-Govt UGM, saya juga melamar di program pascasarjana
lain, Sebutkan : 1.
2.
3.
Dalam hal saya diterima di E-Govt UGM dan di tempat lain dalam tahun akademik yang sama,
maka saya lebih memprioritaskan :
 E-Govt UGM
 Program Pascasarjana Selain UGM

Demikian surat pernyataan ini saya buat secara jujur, bertanggung jawab, dan dalam kondisi
yang sebenar-benarnya.

Yogyakarta, …………….
Hormat saya,

(Nama jelas)

Contoh SK PNS (bukan SK CPNS)

Pernyataan Belum menempuh pendidikan S2

Contoh 1 surat ijin mengikuti seleksi dari pejabat eselon 2

Contoh 2 surat ijin mengikuti seleksi dari pejabat eselon 2

Contoh pakta integritas seleksi dari peserta

Contoh surat rekomendasi dari pimpinan :

SPMJ
(Surat Pernyataan Melaksanakan Jabatan)

Persyaratan Khusus pelamar beasiswa Kemkominfo adalah :
1. Tugas dan fungsinya terkait dengan tata kelola Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) di instansi yang bersangkutan.
2. Pemenuhan persyaratan ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan
Melaksanakan Jabatan (SPMJ), dan Surat Keputusan Jabatan Struktural bagi
yang sudah menjabat atau Surat Penempatan dari unit yang menangani
kepegawaian dari masing-masing instansi kepada yang bersangkutan untuk
melaksanakan tugas di bidang terkait.
Tidak ada format khusus mengenai surat ini namun diperlukan oleh
KEMKOMINFO, silakan saja dibuat sesuai dengan format di instansi masingmasing. Prinsip dari surat ini adalah menerangkan bahwa pelamar yang
bersangkutan saat ini memang melaksanakan jabatan terkait dengan TIK.
Apabila saat ini jabatan anda tidak terkait dengan TIK bagaimana, apakah boleh
mendaftar ? silakan untuk berkonsultasi dengan Balitbang Kemkominfo melalui
email ke : tpsdm@mail.kominfo.go.id sebelum anda melakukan pendaftaran
supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari.

PENTING!
Untuk berkas yang diperlukan oleh Kemkominfo R.I (di luar) syarat
yang diunggah ke UM UGM. Silakan ikuti petunjuk lebih lanjut yang
diberikan melalui website Program Studi di: pasca.jteti.ugm.ac.id.

Bagi pelamar Program Studi Teknologi
Lengkapi dokumen
sesuai skema
yang diminta
melalui website tsb.
Informasi
dengan
pembiayaan
studi
melalui beasiswa, silakan mendaftarkan diri
di UM UGM memilih Program Studi S2
Terima kasih
Teknik
Elektro.
Ketentuan ini tidak belaku saat Program Studi Teknologi Informasi
telah mencapai nilai akreditasi A

