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MULTIDISIPLIN

- Magister Agronomi (A)
- Magister Ilmu Pangan (B)

- Magister Ilmu Lingkungan (B)
- Magister Penyuluhan Pertanian (B)
- Magister Bioteknologi Pertanian (B)
- Magister Agribisnis (B)

FAKULTAS KEDOKTERAN
- Magister Biomedis (B)
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PRA PENDAFTARAN

- Calon peserta mengisi formulir pendaftaran  

(download di web spmb.pasca.unsoed.ac.id)

- Membuat username dan Password di  web 

spmb.pasca.unsoed.ac.id

- Login ke sistem dengan menggunakan user dan 

password yang telah dibuat

-   Mencetak pengantar ke bank

-  Membayar biaya pendataran ke bank dengan 

menunjukkan cetakan pengantar ke bank 

-  Pembayaran menggunakan nomor pendaftaran 

peserta SPMB, bukan dengan transfer melalui nomor 

rekening

PROSES PENDAFTARAN

-  Login ke sistem dengan user dan password yang telah 

dibuat

-  Memilih program studi (maksimal memilih 3 prodi)

-  Melengkapi biodata diri

-  Unggah Foto (JPG <500kb)

-  Unggah Ijazah (PDF <500kb)

-  Unggah Transkrip (PDF <500kb)

-  Finalisasi

-  Cetak kartu ujian

-  Cetak Ceklis Kelengkapan Dokumen 

-  Cetak formulir pendaftaran

Formulir dan kelengkapan berkas pendaftaran dikirim 

paling lambat pada tanggal akhir pendaftaran. Berkas 

dikirim via POS / datang langsung ke :

Sekretariat Pascasarjana 

Universitas Jenderal Soedirman 

Jl. Dr. Soeparno Grendeng 

Purwokerto, Jawa Tengah 53122

Telp. (0281) 641628  

ALUR PENDAFTARAN SPMB

1. Lulusan program sarjana (untuk S2) dan magister (untuk 

S3) atau pendidikan yang sederajat dari program studi 

terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 

(BAN PT)

2. Indek Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (untuk S2), 

minimal 3,00 (untuk S3) 

3. Foto copy Ijazah dan transkrip akademik (S1 dan S2) yang 

telah dilegalisir masing masing rangkap 2 (dua)

4. Surat ijin belajar (bagi yang sudah bekerja)

5. Surat keterangan sehat dari dokter

6. Surat pernyataan mengenai jaminan biaya pendidikan

7. Rekomendasi akademik dari 2 (dua) orang berbeda

8. Pas foto berwarna (latar belakang warna merah, 

menggunakan hem panjang putih dan dasi hitam) ukuran 

4X6 = dua lembar ; 3X4 = dua lembar dan 2X3 = dua 

lembar

9. Bukti pembayaran biaya pendaftaran

10. Karya ilmiah / publikasi ilmiah (untuk S2 bila ada, wajib 

untuk S3)

11. Foto copy KTP 

12.  Surat keterangan akreditasi program studi asal PT 

(khusus bagi calon mahasiswa yang lulus sarjana mulai 

tahun 2000)

13. Calon mahasiswa lulusan program magister luar negeri 

wajib menyertakan SK penyetaraan ijazah luar negeri dari 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (untuk S3)

14. Calon mahasiswa asing (foreign students) harus berasal 

dari perguruan tinggi yang diakui oleh pemerintah 

Indonesia (untuk S3)

15. Rencana penelitian disertasi (untuk S3)

16. Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 500.000,- yang 

disetorkan melalui Bank MANDIRI / BRI /  BNI / BTN / 

BANK JATENG

17. Formulir pendaftaran diunggah di laman 

http://pasca.unsoed.ac.id/formulir-pendaftaran-mhs-

baru/ 

persyaratan

Program  Magister (S2) dan  DoktOr (S3) :

pasca@unsoed.ac.id

@pascasarjana.unsoed

http://pasca.unsoed.ac.id

Gedung Pascasarjana 

Jl. Dr. Soeparno Grendeng Purwokerto 53122

(�0281 - 641628

0281 - 6352347

Universitas Jenderal Soedirman
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