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INFORMASI PENDAFTARAN – PROGRAM ILMU KESEHATAN MASYARAKAT 
DEPARTEMEN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN KESEHATAN FK-KMK UGM 
 
Tanggal 

Pendaftaran 
Biaya 

Pendaftaran 
Biaya Pendidikan/ Semester  Lama 

Pendidikan 
Syarat Pendaftaran 

Pelaksanaan  
13 Februari – 
15 Juli 2020 
 
 

Rp 750.000,- Rp 15.000.000,- (Reguler) 
 
Rp 19.000.000,- 
(Paruh Waktu/IT) 
 
Keputusan Rektor Universitas 
Gadjah Mada 
Nomor 
1004/UN1.P/SK/HUKOR/2018 
 

24 bulan – 
48 bulan / 
4 Semester 

1. Ijazah asli dari jenjang pendidikan 
sebelumnya (S1 atau setara) dari 
Program Studi yang terakreditasi dalam 
bidang ilmu yang sesuai dan/atau 
berkaitan dan disetujui oleh Program 
Magister yang akan diikuti 

2. Transkrip nilai asli dengan Indeks 
Prestasi Kumulatif pada jenjang S1 
a. ≥ 2,50 dalam skala 4 atau setara, 

untuk pendaftar lulusan program 
studi terakreditasi A, atau; 

b. ≥ 2,75 dalam skala 4 atau setara, 
untuk pendaftar lulusan program 
studi terakreditasi B, atau; 

c. ≥ 3,00 dalam skala 4 atau setara, 
untuk pendaftar lulusan program 
studi terakreditasi C. 

3. Sertifikat akreditasi program studi pada 
jenjang S1 atau setara 

4. Hasil tes kemampuan Bahasa Inggris(*) 
5. Hasil tes potensi akademik(*) 

6. Rekomendasi yang bersifat rahasia dari 
2 (dua) orang yang mengenal calon 
Mahasiswa pada jenjang pendidikan 
sebelumnya 

7. Surat keterangan sehat dari Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit, 
Puskesmas, atau Klinik negeri/swasta) 
yang memiliki izin dari Pemerintah 
(tidak wajib) 

8. Syarat khusus:  
a. Proyeksi keinginan calon 

Mahasiswa dalam mengikuti 
Program Magister yang berisi 
antara lain rencana topik/minat 
penelitian serta alasan dan 
harapan mengikuti program yang 
dipilih, rencana topik penelitian, 
dan rencana setelah selesai kuliah 
(format dapat diunduh di website 
um.ugm.ac.id); 

b. Proposal penelitian tesis/tulisan 
essai/syarat khusus lainnya yang 
dipersyaratkan oleh program studi 
tidak perlu diunggah tetapi dikirim 
langsung ke program studi tujuan 
dengan dilengkapi fotokopi bukti 
daftar. 
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9. Surat ijin/tugas belajar dari instansi 
tempat kerja bagi pendaftar yang 
sudah bekerja (format dapat diunduh 
website um.ugm.ac.id) 

    10.Dokumen Memorandum of 
Understanding (MoU) atau Perjanian 
Kerja Sama (PKS) atau Surat Penetapan 
sebagai Penerima Beasiswa yang masih 
berlaku (khusus bagi pendaftar jalur 
kerjasama) 

    11.Dokumen Surat Pernyataan Keaslian 
Dokumen 

(*)  Ketentuan untuk tes potensi akademik/tes kemampuan Bahasa Inggris terkait Penjelasan Surat Edaran Wakil 
Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kemahasiswaan Nomor 1690/UN1.P.I/SET-R/KR/2020 tentang 
Kebijakan Proses Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan dalam Rangka Pembatasan Maksimal Kegiatan di 
Kampus Pada Masa Tanggap Darurat Covid-19 sebagai berikut:  

a. Pendaftar yang mempunyai sertifikat dan masih berlaku, menunggah hasil pindai sertifikatnya;  

b. Pendaftar yang mempunyai sertifikat dan sudah kadaluwarsa, menunggah hasil pindai sertifikat yang dimiliki 
dan Surat Pernyataan Kesediaan Memenuhi Persyaratan bermaterai yang di isi dan di tanda tangan (dijadikan 1 
file dengan sertifikatnya);  

c. Pendaftar yang belum mempunyai sertifikat, mengunggah hasil pindai Surat Pernyataan Kesediaan Memenuhi 
Persyaratan bermaterai yang di isi dan di tanda tangan.  
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Tes kemampuan Bahasa Inggris, syarat UGM sebagai berikut: 
 
1. AcEPT UGM  

Skor minimal UGM: 149 

• Pendaftaran tes AcEPT melalui online, tes diselenggarakan di Yogyakarta 

• Link pendaftaran tes: http://pusatbahasa.ugm.ac.id/2018/02/28/test-acept/ 

Prosedur pendaftaran Tes AcEPT 

➢ Calon peserta tes membayar Rp. 150.000,-  di Bank BNI 46 dengan kode pembayaran 4141 
diikuti tanggal lahir. Contoh tanggal lahir 29 Maret 1989 maka ditulis 414129031989. 
(pembayaran bisa dilakukan kapan saja sebelum pendaftaran) 

➢ Dari Bank BNI 46 calon peserta akan mendapatkan slip pembayaran yang terdapat username 
dan password. 

➢ Tes AcEPT dilaksanakan setiap hari Rabu, calon peserta mendaftar secara online di 
acept.ugm.ac.id, pendaftaran tes dibuka tiap hari jumat pagi (5 hari sebelum tes) jam 09.00 
WIB sampai dengan hari selasa (sehari sebelum tes) jam 14.00 WIB selama kuota masih ada. 

➢ Calon peserta mengisi formulir online, memastikan mengklik persetujuan dan mencetak kartu 
tes AcEPT. 

➢ Calon peserta datang pada hari pelaksanaan tes (Yogyakarta). 

2. TOEP PLTI (Test of English Proficiency - Pusat Layanan Tes Indonesia)  
Skor minimal UGM: 27 

Tentang TOEP  

TOEP (Test of English Proficiency) adalah tes kemahiran berbahasa Inggris, yang diselenggarakan 
secara daring menggunakan komputer multimedia. Tes ini mengukur kemahiran bahasa Inggris 
peserta yang ditunjukkan dengan skor tes mulai dari 0 (belum menjadi pengguna bahasa Inggris) 
sampai 100 (pengguna bahasa Inggris yang sangat mahir). 

Tes TOEP secara akurat mengukur tingkat kemahiran berbahasa Inggris utamanya keterampilan 
reseptif, yaitu keterampilan menyimak dan keterampilan memahami bacaan. Untuk 
keterampilan produktif (berbicara dan menulis), layanan tes diberikan sesuai dengan 
permintaan. 

Paket soal TOEP terdiri atas dua bagian: 
 
1. Listening (50 butir) untuk mengukur keterampilan peserta dalam memahami isi berbagai jenis 
teks lisan berbahasa Inggris dengan berbagai topik dalam kehidupan akademik dan sosial. 

2. Reading (50 butir soal) untuk mengukur keterampilan peserta dalam memahami isi berbagai 
jenis teks tertulis berbahasa Inggris  dengan berbagai topik dalam kehidupan akademik dan 
sosial.  

Bagian tes Listening berlangsung selama 45-50 menit dan Reading selama 60 menit. Jadi 
keseluruhan waktu tes berkisar 105-110 menit.  

http://pusatbahasa.ugm.ac.id/2018/02/28/test-acept/
http://acept.ugm.ac.id/


4 
 

• Tes ini dapat diikuti oleh calon mahasiswa baru dengan kuota masing-masing lokasi tes 
terbatas, jika Bapak/Ibu berkenan untuk mengikuti tes tersebut silakan mendaftar di 
laman https://member.plti.co.id/ 

• Jadwal dan lokasi tes dapat diketahui setelah peserta mendaftar menjadi member PLTI. 

• Panduan pendaftaran, pemilihan lokasi tes, dan jadwal tes dapat dilihat pada link 
berikut https://plti.co.id/page/panduan-peserta 

• Berikut lokasi tes yang diselenggarakan oleh PLTI (https://plti.co.id/page/lokasi-tes) 

3. International English Testing System (IELTS) 
Skor minimal UGM: 4.0 
Pendaftaran tes: https://www.idp.com/indonesia/ielts/online-test-registration/ 
 

4. Internet-Based (iBT) TOEFL 
Skor minimum UGM: 30 
Pendaftaran tes: https://www.ets.org/toefl/ibt/register/centers_dates 
 

5. Institutional Testing Program (ITP) TOEFL 
Skor minimum UGM: 400 
Pendaftaran tes: http://www.iief.or.id/ 
Jadwal tes: http://www.iief.or.id/toefl-itp-test-schedule 

 
 

https://member.plti.co.id/
https://plti.co.id/page/panduan-peserta
https://plti.co.id/page/lokasi-tes
https://www.idp.com/indonesia/ielts/online-test-registration/
https://www.ets.org/toefl/ibt/register/centers_dates
http://www.iief.or.id/
http://www.iief.or.id/toefl-itp-test-schedule
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Tes potensi akademik, syarat UGM sebagai berikut: 
 
1. PAPs UGM  

Skor minimal UGM: 450 

• Pendaftaran tes PAPs melalui online, tes diselenggarakan di Yogyakarta 

• Link pendaftaran tes: http://upap.psikologi.ugm.ac.id/paps/jadwal/ 

Prosedur pendaftaran Tes PAPs: 

➢ Cek di laman paps.ugm.ac.id, terkait informasi jumlah kuota yang disediakan apakah masih tersedia 
atau tidak. 

➢ Per 1 Maret 2019 pembayaran tes PAPS disesuaikan menjadi Rp200.000,00. Pembayaran yang sudah 
dilakukan dengan menggunakan tarif lama, masih dapat digunakan untuk mendaftar tes. 

➢ Calon peserta tes melakukan pembayaran sebesar Rp200.000,00 untuk satu kali tes, dengan cara 
datang ke Bank BNI terdekat diseluruh Indonesia (Opsi pembayaran selain via teller) lalu menyebutkan 
kode transfer host to host : 4040 diikuti tanggal lahir calon peserta dengan format ddmmyyyy, 
contoh: 4040ddmmyyyy. 
(pastikan kode pembayaran sudah benar karena biaya pendaftaran yang sudah dibayarkan tidak 
bisa diuangkan kembali/non refundable dan tidak bisa dialihkan). 

➢ Setelah melakukan pembayaran, calon peserta akan mendapatkan Password yang tercetak di Bukti 
Pembayaran. 
(Password/Bukti Bayar ini dapat digunakan untuk mendaftar di tanggal tes kapan saja, tidak 
terpaku untuk tanggal tes tertentu). 

➢ Simpan slip pembayaran agar memudahkan proses pendaftaran Anda. 
➢ Calon peserta melakukan pendaftaran secara online di laman paps.ugm.ac.id sesuai dengan jadwal 

pendaftaran yang tertera pada tabel dibawah ini.  
o Tanggal lahir : menggunakan Nomor Induk, yang tertera pada slip pembayaran. 
o Password : nomor yang tertera di PDFTRN. PASWD pada slip pembayaran. 
o Tanggal Pembayaran: tanggal bayar pada slip pembayaran 

➢ Setelah melakukan pendaftaran online, peserta akan memperoleh Bukti Pendaftaran dimana terdapat 
informasi kapan peserta dapat mulai mencetak Kartu Peserta Ujian. 

➢ Kartu Peserta Ujian (Kartu Tes & Album Panitia) dapat diunduh langsung di website pendaftaran 
online sesuai dengan waktu yang telah dicantumkan di Bukti Pendaftaran. Sebelum mencetak Kartu 
Peserta Ujian pastikan jadwal yang tertera sudah benar sesuai jadwal tes. Hubungi Sekretariat UPAP 
jika ditemukan ketidaksesuaian data. 

➢ Peserta langsung datang ke lokasi ujian sesuai dengan jadwal yang diperoleh. 
Berikut susunan pelaksanaan tes: sesi I reguler, sesi II reguler, sesi III reguler, sesi I CBT, sesi II CBT, sesi 
III CBT. 

➢ Pelaksanaan tes di Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta (lokasi: klik disini) parkir kendaraan di Lembah 
UGM. 

➢ Tidak ada toleransi keterlambatan, oleh karena itu 30 menit sebelum tes dimulai peserta sudah 
harus berada di lokasi tes. 

➢ Jadwal Tes Reguler PAPs di UGM (https://upap.psikologi.ugm.ac.id/paps/jadwal/) 

Keterangan: 
*Pendaftaran online dimulai hari pertama pendaftaran pukul 10.00 WIB, dan ditutup lebih awal apabila kuota 
setiap sesinya terpenuhi. 
** Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu. 
*** Pendaftaran sesi selanjutnya akan dibuka apabila sesi sebelumnya sudah terpenuhi (tidak bisa memilih). 

 
 

http://upap.psikologi.ugm.ac.id/paps/jadwal/
http://paps.ugm.ac.id/
http://upap.psikologi.ugm.ac.id/2018/09/03/prosedur-pembayaran-pendaftaran-paps-selain-via-teller/
http://paps.ugm.ac.id/
http://upap.psikologi.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/266/2019/02/2019_PAPS_001.png
http://upap.psikologi.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/266/2019/02/2019_PAPS_002.png
http://upap.psikologi.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/266/2019/02/2019_PAPS_003.png
http://upap.psikologi.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/266/2019/02/2019_PAPS_CBT_001.png
http://upap.psikologi.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/266/2019/02/2019_PAPS_CBT_002.png
http://upap.psikologi.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/266/2019/02/2019_PAPS_CBT_003.png
http://upap.psikologi.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/266/2019/02/2019_PAPS_CBT_003.png
http://upap.psikologi.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/266/2019/02/Denah_Lokasi_PAPS.jpg
https://upap.psikologi.ugm.ac.id/paps/jadwal/
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2. TPDA PLTI (Tes Potensi Dasar Akademik - Pusat Layanan Tes Indonesia)  
Skor minimal UGM: 450 

Tentang TPDA  

TPDA (Tes Potensi Dasar Akademik) yang sebelumnya dikenal dengan nama TKDA (Tes 
Kemampuan Dasar Akademik) merupakan tes yang mengukur kemampuan kognitif individu yang 
diperlukan untuk seseorang dapat menyelesaikan studi dan berkembang di lingkungan pendidikan 
tinggi. Tes ini terdiri dari bagian verbal, numerical, dan figural dengan total 160 butir soal dalam 8 
subtest. Bagian verbal meliputi Analogy, Logical Reasoning, dan Analytical Reasoning. Bagian 
numerical mencakup Subyek Aritmethic, Number Series, dan Word Problem. Bagian figural 
mencakup analisis Figure Analysis dan Sinthesis dan Spatial Reasoning. Skor dilaporkan dalam 
standar CEEB dengan rentang 200-800. 

Distribusi waktu tes TPDA sebagai berikut: 

No  Kategori  Kelompok Soal  Jumlah Soal  Waktu  

1  

Verbal  

Analogy  20  8 menit  

2  Logical Reasoning  20  13 menit  

3  Analytical Reasoning  20  20 menit  

4  

Numerikal  

Aritmethic  20  16 menit  

5  Number Series  20  11 menit  

6  Word Problem  20  17 menit  

7  
Figural  

Figur Analysis and Sinthesis  20  22 menit  

8  Spatial Reasoning  20  13 menit  

Total  160  120 menit 

 

• Tes ini dapat diikuti oleh calon mahasiswa baru dengan kuota masing-masing lokasi tes 
terbatas, jika Bapak/Ibu berkenan untuk mengikuti tes tersebut silakan mendaftar di 
laman https://member.plti.co.id/ 

• Jadwal dan lokasi tes dapat diketahui setelah peserta mendaftar menjadi member PLTI. 

• Panduan pendaftaran, pemilihan lokasi tes, dan jadwal tes dapat dilihat pada link 
berikut https://plti.co.id/page/panduan-peserta 

• Berikut lokasi tes yang diselenggarakan oleh PLTI (https://plti.co.id/page/lokasi-tes) 

3. Tes Potensi Akademik (TPA) BAPPENAS 
 Skor minimal UGM: 450 
 Pendaftaran tes: http://koperasi.bappenas.go.id/uuopt/ 

 Jadwal tes: http://koperasi.bappenas.go.id/uuopt/index.php?jadwalviewdetail&tanggal=2020-04 

 
 
 
 
 
 

https://member.plti.co.id/
https://plti.co.id/page/panduan-peserta
https://plti.co.id/page/lokasi-tes
http://koperasi.bappenas.go.id/uuopt/
http://koperasi.bappenas.go.id/uuopt/index.php?jadwalviewdetail&tanggal=2020-04
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Informasi lebih lanjut : 
Website:  
1. http://um.ugm.ac.id  
2. http://ph.fk.ugm.ac.id   
3. http://hpm.fk.ugm.ac.id    

 
Website Minat: 
MMR : http://mmr.ugm.ac.id/ 
KMPK : http://kmpk.ugm.ac.id/ 
KP-MAK : http://kpmak.fk.ugm.ac.id/ 
SIMKES : http://simkes.fk.ugm.ac.id/ 
 
Kontak person:  
Ratna Sary   (telpon: 0274-547659, 081225734248, email: sarykmpk@gmail.com) 
Asri Kurniawati   (telpon: 0274-549432, 082242209892, email: asrikurniawati@ugm.ac.id) 

http://um.ugm.ac.id/
http://ph.fk.ugm.ac.id/
http://hpm.fk.ugm.ac.id/
http://mmr.ugm.ac.id/
http://kmpk.ugm.ac.id/
http://kpmak.fk.ugm.ac.id/
http://simkes.fk.ugm.ac.id/
mailto:sarykmpk@gmail.com

