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Persyaratan jalur
Tugas belajar

(calon mahasiswa Tugas Belajar berasal dari PNS pertanian pusat atau daerah)

PNS yang berlatar belakang pendidikan ips 

hanya bisa memilih prodi penyuluhan pertanian 

berkelanjutan dan penyuluhan peternakan dan 

kesejahteraan hewan

pns pusat atau daerah yang disiapkan menjadi 

fungsional bidang pertanian

mendapat rekomendasi dari penjabat yang 

berwenang atau badan kepegawaian daerah bagi 

pns daerah 

usia per 31 agustus 2019 paling tinggi 25 

tahun 0 bulan, kecuali daerah terpencil, 

tertinggal, dan terluar (3t) atau jabatan 

sangat diperlukan (penyuluhan pertanian) 

dengan pilihan prodi penyuluhan pertanian 

berkelanjutan dan penyuluhan peternakan dan 

kesejahteraan hewan usia max 37 tahun 0 bulan

membuat surat perjanjian tugas belajar 

dalam negeri pegawai lingkup pertanian

daftar riwayat hidup calon mahasiswa tugas 

belajar

siswa dari smkpp/smk pertanian dibawah binaan kementerian 

pertanian yang terakreditasi paling kurang b oleh kemendikbud

3 (tiga) siswa masing masing smkpp/smk pertanian binaan 

kementerian pertanian

memiliki nilai raport semester 1 sampai semester 5 rata rata paling 

rendah 7,50

direkomendasikan dan diusulkan kepala sekolah

melampirkan sertifikat/piagam penghargaan atau prestasi

calon mahasiswa dapat memilih program studi sesuai rayon 

polbangtan

PERSYARATAN 
smkpp Smk pertanian

PERSYARATAN 
anak petani

anak petani yang berprestasi

memiliki nilai raport semester 1 sampai semester 5 rata rata paling 

rendah 7.00

nilai ijazah rata rata paling rendah 7.00 (lulusan paling lama 2 

tahun terakhir) atau surat keterangan lulus ujian nasional 

(skhun) rata rata paling rendah 7.00

surat rekomendasi dari kepala dinas pertanian kabupaten/kota

melampirkan fotokopi kartu keluarga minimal 2 tahun terakhir 

dilegalisir dan melampirkan ktp orang tua

melampirkan sertifikat/piagam penghargaan/prestasi yang dimiliki 

paling rendah kabupaten/kota

PERSYARATAN 
prasejahtera dan 3 t

memiliki nilai raport semester 1 sampai semester 5 rata rata paling 

rendah 7.00

nilai ijazah rata rata paling rendah 7.00 (lulusan paling lama 2 

tahun terakhir) atau surat keterangan lulus ujian nasional 

(skhun) rata rata paling rendah 7.00

surat rekomendasi dari kepala dinas pertanian kabupaten/kota

surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan kepala desa/lurah 

setempat yang dilampiri foto tempat tinggalnya

melampirkan fotokopi kartu keluarga minimal 2 tahun terakhir 

dilegalisir dan melampirkan ktp orang tua
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