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SYARAT KHUSUS

Ketentuan lain bagi calon peserta pascasarjana 

Lemhannas Inter Universities Network  Kerjasama 

Lemhannas RI (UGM, UI, UNHAN)  yang berkeinginan 

mendapatkan beasiswa dari Lemhannas RI,  sebagai 

berikut:

1) Mengajukan surat permohonan kepada Gubernur 

Lemhannas RI untuk mendapatkan beasiswa.

2)  Menandatangani Surat Pernyataan / Kesanggupan.

3)  Mengikuti wawancara oleh Lemhannas RI

4)  Usia maksimal 40 tahun pada saat mengajukan.

5)Bersedia untuk melaksanakan sosial isasi  

Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan.

Program Studi Ketahanan Nasional, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

Jl. Teknika Utara  Barek  Yogyakarta,  Telp. (0274)  902280, 543771, 564239,   Fax. (0274)  564239, 543771

6.Surat izin dari instansi/lembaga tempat bekerja (bagi calon yang sudah bekerja) dan Surat keterangan jaminan 

pembayaran dari instansi atau surat keterangan kesanggupan biaya sendiri (bermaterei).  

7.Bagi pendaftar yang telah memiliki nilai ITP-TOEFL 450 dari institusi yang ditunjuk oleh The Indonesian Internasional 

Education Foundation dan diakui oleh UGM. Dan memiliki nilai TPA 500 yang dikeluarkan  Bappenas, Puspendik 

Litbang Diknas dan UGM dapat dilampirkan, sedang bagi pendaftar yang belum punya maupun nilai TPA dan TOEFL di 

bawah nilai tersebut di atas diwajibkan mengikuti tes.

8.Surat keterangan berbadan sehat (kesehatan jasmani, jiwa, psikotest)

9.Untuk pendaftar S2 Ketahanan Nasional, lulusan Akademi TNI dan POLRI, tanpa gelar kesarjanaan dapat mengikuti 

seleksi dengan syarat harus lulus Sesko,  dengan pangkat minimal LETKOL.

WAKTU PENDAFTARAN DAN JADWAL SELEKSI

      Pendaftaran dimulai dari 28 Februari 2013 hingga 28 Juni 2013. Jadwal seleksi tanggal 4 Juli 2013 di kota 

Padang, Makassar, Jakarta dan tanggal 6 Juli 2013 di kota Jogjakarta.

Berdasar visi dan misi di atas, kompetensi lulusan dapat diterangkan  di bawah ini:

A.Pengetahuan dan Pemahaman.

1.Mampu menguasai konsep dasar ketahanan nasional  dan membandingkannya dengan konsep di luar konsep 

ketahanan  nasional.

2.Mampu mengevaluasi secara kritis konsep di luar konsep ketahanan nasional dalam perspektif konsep ketahanan 

nasional.

B.Ketrampilan Intelektual.

1.Mampu menstranfer ilmu ketahanan nasional kepada generasi penerus bangsa dan negara sesuai jenjang pendidikan.

2.Mampu menelaah atau meneliti persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta  

mengeksplisitkan persoalan tersebut dalam pemikiran yang sistematis.

3.Mampu mengembangkan konsep ketahanan nasional yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C.Ketrampilan  Praktis.

1. Mampu mengidentifikasi masalah mendasar tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta 

menyusunnya secara akademik menjadi konsep-konsep ilmiah.

 D. Ketrampilan Manajerial.

 1. Mampu mengelola permasalahan nasional dalam bentuk  pemikiran  yang konstruktif, baik berupa saran maupun 

kritik, bagi pembinaan dan pengembangan kondisi ketahanan nasional, dengan menyiapkan konsep-konsep yang 

logis dan bermanfaat.

                                               KOMPETENSI   LULUSAN

Sekretariat L-IUN, 

Biro Kerjasama Settama Lemhannas RI

Gedung Trigatra Lantai II Lemhannas RI 

Jl. Merdeka Selatan No. 10 Jakarta Pusat

Telp. 021-3832154 Faks. 021-3510582 

Email: sekretariat_lemhannas@yahoo.com

Contact Person: 

Letkol Caj Eny Purwatiningsih

 Hp. 08179881947

KURIKULUM 

Matakuliah Pengayaan Nilai-Nilai Kebangsaan di Lemhannas RI

Mata kuliah wajib

Semester I
1.SPSKN 6101. Teori Ketahanan Nasional 
2.SPSKN 6102. Wawasan Nusantara
3.SPSKN 6103. Ideologi, Nasionalisme, dan Politik Identitas
4.SPSKN 6104. Politik Indonesia dan Otonomi Daerah
5.SPSKN 6105.Ekonomi Politik Pembangunan
6.SPSKN 6106.Dinamika Perubahan Sosial dan Masalah Pertanahan 
7.SPSKN 6107. Keamanan Nasional

Semester II
1.   SPSKN 6108. Geopolitik dan Sumberdaya Alam
2.   SPSKN 6109. Demografi dan Sumberdaya Manusia
3.   SPSKN 6110. Etnisitas, Multikulturalisme, dan Integrasi Nasional
4.   SPSKN 6111. Metode Penelitian Sosial

Pilihan (ambil 2 mata kuliah dari 4 pilihan)
1.SPSKN 7120. Analisis  Sistem dan Pengambilan Keputusan
2.SPSKN 7121. Teori dan Manajemen Konflik
3.SPSKN 7122. Teori dan lingkungan strategi
4.SPSKN 7123. Analisis Krisis, Resiko, dan Manajemen Bencana

Semester III
pilihan (ambil 1 dari 2 mata kuliah)
SPSKN 7224. Ketahanan Pangan
SPSKN 7225. Ketahanan Energi
SPSKN 6299. Tesis (wajib)

Semester IV
SPSKN 6299. Tesis



   Mahasiswa diwajibkan mengambil salah satu mata kuliah (Lintas Perguruan Tinggi) atau Academic Shopping dari 3 

mata kuliah pilihan. Bagi peserta non PPRA dan PPSA Lemhannas RI diwajibkan mengikuti kuliah pengayaan  nilai-nilai 

kebangsaan selama kurang lebih 1- 2 bulan di Lemhannas RI, sebagai persiapan memasuki kurikulum inti dimana 

mahasiswa yang bersangkutan terdaftar.

BIAYA STUDI S-2 

Biaya dalam program ini adalah Beasiswa Unggulan BKLN DIKNAS dan sumber dana lainnya yang dikoordinasikan oleh 

Lemhannas RI  meliputi :

   a. SPP 

   b. Biaya Pengayaan Nilai-Nilai Kebangsaan

   c. Biaya Perjalanan Academic Shopping

   d. Biaya Buku dan penelitian

SUMBER CALON MAHASISWA
 

Calon mahasiswa dalam program ini direkrut dari:

  a. Alumni PPR/PPS Lemhannas RI.

  b. Anggota Lemhannas RI

  c. TNI/Polri, Pangkat minimal Mayor Sesko Angkatan/Sarjana.

  d. PNS Pemda di tiap-tiap propinsi.

  e. Masyarakat luas

PROSEDUR PENDAFTARAN
 

    Prosedur untuk mendaftar menjadi mahasiswa diajukan secara Off Line oleh calon mahasiswa dengan mengisi 

formulir lamaran S2 atau secara On-Line pada Perguruan Tinggi yang dituju (UGM, UI dan UNHAN). Adapun syarat-

syarat pendaftaran untuk UGM adalah sebagai berikut :

a. Membayar biaya administrasi pendaftaran sebesar Rp. 500.000,00  untuk S2 Reguler (Jalur Akademik).

   Pembayaran dapat dilakukan secara online melalui Bank BNI seluruh Indonesia, dengan kode : 2222 untuk 

pendaftaran S2 Reguler (Jalur Akademik) diikuti dengan tanggal lahir ber-format (ddmmyyyy)

    Contoh, untuk mendaftar S2 Reguler dengan tanggal lahir 3 November 1980, kodenya adalah 222203111980. Apabila 

tanggal dan bulan lahir tidak diketahui, maka tanggal dan bulan lahir yang dituliskan adalah 1 Januari.

·  Jika pembayaran berhasil, maka pada struk pembayaran akan  tercantum password untuk mengisi formulir 

pendaftaran.

·   Pada akhir isian formulir pendaftaran, pendaftar akan mendapatkan nomor pendaftaran dan tersedia tombol untuk    

mencetak formulir pendaftaran sebagai salah satu syarat berkas pendaftaran.

·   Mengirimkan/menyerahkan berkas persyaratan pendaftaran ke Administrasi Program Pascasarjana , Mengikuti 

ujian AcEPT dan TPA.

b.Persyaratan Berkas

    1.Salinan ijazah dan transkrip akademik S-1 yang telah dilegalisir.

    2.Memiliki IPK minimal 2.75

    3.Asal Program Studi S1 telah memperoleh Akreditasi BAN PT.

    4.Rekomendasi 2 orang/pihak yang mengetahui kemampuan akademik 

   5.Proyeksi keinginan calon dalam mengikuti program S2 yang berisi alasan, harapan dan rencana setelah selesai 

kuliah S-2. 

2. menciptakan iklim ilmiah dan budaya akademik yang kondusif bagi kegiatan pendidikan dan penelitian serta 

pengembangan ilmu Ketahanan Nasional yang relevan dengan tuntutan kebutuhan bangsa. Dengan terciptanya 

budaya akademik yang baik diharapkan dapat dikembangkan ilmu pengetahuan Ketahanan Nasional untuk 

memperkuat pembangunan dan peningkatan karakter bangsa serta memperkokoh wawasan kebangsaan 

masyarakat.

3. mempromosikan dan mengaplikasikan hasil kajian/penelitian di bidang ketahanan nasional. Penyebarluasan dan 

pengimplementasian berbagai keilmuan maupun kemampuan praktis di bidang ketahanan nasional diharapkan 

dapat meningkatkan pembangunan karakter bangsa sehingga tercipta peningkatan kualitas hidup dan peradaban 

bangsa Indonesia.

TUJUAN :

  Tujuan Lemhannas Inter Universities Network (L-IUN) dalam penyelenggaraan program S-2 bidang ketahanan 

nasional adalah :

1. menghasilkan lulusan magister (S-2) yang handal, berkarakter dan memiliki integritas tinggi, terbuka, berwawasan 

luas serta mempunyai daya analisa yang tinggi terutama dalam bidang strategi ketahanan nasional. Di samping  

pemecahan masalah ketahanan nasional juga memiliki kemampuan mengantisipasi perubahan dan perkembangan 

bangsa di masa depan.

2. menghasilkan penelitian-penelitian di bidang ketahanan nasional yang bermanfaat bagi bangsa di masa depan.

3. menjadikan L-IUN di bidang ketahanan nasional sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan wahana 

pendidikan yang menghasilkan pimpinan nasional yang berkarakter.

4. menciptakan suasana akademik yang kondusif, agar peserta didik dapat mengembangkan kepribadiannya dan 

kreativitas yang sesuai dengan moral, etika dan nilai-nilai luhur bangsa

MODEL PELAKSANAAN STUDI

Program Pascasarjana Lemhannas Inter Universities Network kerjasama Lemhannas RI (UGM, UI, UNHAN) 

menyelenggarakan Pendidikan Ketahanan Nasional dengan prinsip pendidikan reguler ditambah Academic Shopping 

dengan ketentuan sebagai berikut :

   1.Setiap peserta akan terdaftar di satu perguruan tinggi anggota L-IUN, sesuai dengan pilihannya dan telah memenuhi 

syarat dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

  2.Setiap peserta didik memiliki kesempatan untuk mengambil mata kuliah dari perguruan tinggi mitra kerja L-IUN 

lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

   3.Mata kuliah yang diambil dari perguruan tinggi mitra L-IUN lainnya akan tercantum dalam transkrip akademik.

   4.Ijazah dan gelar S-2 akan diberikan oleh perguruan tinggi di mana peserta didik terdaftar.

BEBAN STUDI :

     Beban studi program pascasarjana Lemhannas Inter Universities Network    Kerjasama Lemhannas RI (UGM, UI, 

UNHAN) berlaku sesuai dengan program studi dari masing-masing Perguruan Tinggi di mana peserta (mahasiswa) 

terdaftar. 

PENDAHULUAN

     Pembangunan nasional membutuhkan sumbangan pemikiran dan wawasan konseptual baik yang menyangkut 

aspek sosial, politik, ekonomi,kesejahteraan, budaya maupun aspek keamanan. Upaya pengembangan aspek 

ketahanan nasional saat ini tidak hanya mencakup aspek pertahanan dan keamanan saja, melainkan harus juga dilihat 

dari aspek lain, diantaranya aspek sosial, ekonomi dan politik. Hal ini dimaksudkan untuk merespon perkembangan 

dunia yang semakin mengglobal. Oleh karena itu, penyelenggaraan program Pascasarjana Lemhannas Inter 

Universities Network (L-IUN) kerjasama antara Lemhannas RI dengan Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, 

dan Universitas Pertahanan dapat dipandang sebagai bagian dari upaya mengembangkan wawasan bagi seluruh warga 

negara, khususnya para alumnus Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) dan Program Pendidikan Reguler 

Angkatan (PPRA)  serta para PNS/ pejabat Pemda di seluruh Indonesia dan warga Lemhannas RI baik sipil maupun 

TNI/POLRI. Program kerjasama penyelenggaraan Lemhannas Inter Universities Network ini dilaksanakan dengan 

program reguler pada masing-masing perguruan tinggi anggota L-IUN ditambah model Academic Shoping Activities. 

Artinya peserta didik yang terdaftar di satu Universitas (anggota L-IUN) dapat mengambil beberapa mata kuliah pilihan 

yang ditawarkan oleh Universitas anggota L-IUN lainnya.

     Program kerjasama ini dibentuk berdasarkan cepatnya perubahan yang terjadi di masyarakat yang membutuhkan 

respon cepat dan tepat dari para pimpinan dan tokoh masyarakat.  Kelambatan dalam merespon perubahan yang terjadi 

di masyarakat pada akhirnya justru akan melahirkan permasalahan baru.  Kajian ilmiah dan bersinergi telah dan sedang 

dikembangkan oleh Lemhannas RI menjadi suatu ramuan yang diharapkan mampu mengantisipasi perubahan global 

yang sedang terjadi saat ini.

     Pengetahuan di bidang Ketahanan sebagai disiplin ilmu adalah mempelajari bagaimana suatu bangsa 

mendayagunakan dan memanfaatkan faktor geografi, demografi, sumberdaya alam, ideologi, politik dan otonomi 

daerah, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan agar dapat bertahan dan berkembang lebih lanjut dalam 

percaturan antarbangsa dan dunia.

     Sasaran utama program ini adalah pemberian kesempatan pada para mahasiswa untuk memperoleh materi-materi 

penciri yang menjadi keunggulan dari anggota L-IUN.

VISI :

     Menjadi wahana pendidikan terkemuka dalam bidang kajian Ketahanan Nasional, yang mampu menghasilkan ahli 

Ketahanan Nasional, yang profesional, handal, dan beretika sesuai dengan jati diri bangsa dengan tetap melestarikan 

nilai-nilai kebangsaan.

MISI :

      Berdasarkan Visi di atas, misi utama dari Lemhannas Inter Universities Network, yaitu :

1. menyelenggarakan pendidikan Magister Ketahanan Nasional melalui sistem pendidikan yang secara kontinyu 

dimutakhirkan sesuai dengan tuntutan “zaman”.  Melalui penyelenggaraan pendidikan ini diharapkan menghasilkan 

pimpinan bangsa yang mandiri, berkarakter dan berwawasan kebangsaan, sehingga mampu berkontribusi pada 

ketahanan dan stabilitas nasional
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