Syarat dan Prosedur Pendaftaran
Program studi Ketahanan Nasional terbuka bagi semua sarjana strata 1 (S1) semua jurusan dengan usia maksimal 30 tahun (pada
saat mendaftar). Lamaran menjadi mahasiswa strata 2 (S2) Ketahanan Nasional dapat dilakukan secara online (http//www.ugm.ac.id)
melalui Bank BNI seluruh Indonesia, jika pembayaran berhasil, maka pada struk pembayaran akan tercantum password untuk mengisi
formulir pendaftaran (online), pada akhir isian formulir pendaftaran, pendaftar akan mendapatkan nomor pendaftar dan tersedia tombol
untuk mencetak formulir pendaftaran sebagai salah satu syarat berkas pendaftaran. Kemudian mengirimkan/menyerahkan berkas
persyaratan pendaftaran tersebut sebanyak rangkap 3 (tiga). ke Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, dilampiri:
1.Salinan ijasah dan transkip S-1 yang telah dilegalisir.
2.Memiliki IPK minimal 2,75.
3.Asal Program Studi S1 telah memperoleh Akreditasi oleh BAN PT.
4.Surat rekomendasi dari 2 orang/pihak yang mengetahui kemampuan akademik calon. Borang dapat diunduh/download di sini.
5.Proyeksi keinginan calon dalam mengikuti progran S2, yang berisi alasan, harapan, dan rencana setelah kuliah S-2.
Borang dapat diunduh /download di sini.
6.Surat ijin dari instansi/lembaga tempat bekerja, (bagi calon yang sudah bekerja).
7.Bagi pendaftar yang telah memiliki TOEFL 450 dari PBB UGM atau ITP – TOEFL oleh instansi yang ditunjuk oleh The Indonesian
Internasional Education Foundation dan TPA 500 yang dikeluarkan dari BAPENNAS, Puspendik Litbang Diknas dan UGM, dapat
dilampirkan, sedang bagi pendaftar yang belum mempunyai nilai, atau TPA dan TOEFL di bawah nilai tersebut di atas diwajibkan
mengikuti tes.
8.Surat keterangan sehat dari dokter.
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Lama Studi
Program studi strata2 (S2) Ketahanan Nasional dengan konsentrasi Pengembangan Kepemimpinan dapat diselesaikan dalam waktu 2
(dua) tahun atau 4 (empat) semester. Apabila mahasiswa tidak dapat menyelesaikan dalam waktu tersebut, dapat diperpanjang 1 (satu)
tahun atau 2 (dua) semester) . Apabila tidak dapat menyelesaikan studi dalam waktu 3 (tiga) tahun atau 6 (enam) semester, mahasiswa
diwajibkan membayar SPP perpanjangan studi.

Biaya Pendidikan
Biaya pendidikan untuk program studi strata 2 (S2) Ketahanan Nasional Kerjasama SPs UGM dengan Kemenegpora RI untuk lama
pendidikan 2 tahun ditanggung oleh beasiswa Kemenpora. Jika dalam waktu tersebut tidak selesai, mahasiswa diwajibkan membayar
SPP dengan biaya sendiri.

Perkuliahan
Kuliah diselenggarakan di Gedung Pusat Antar Universitas (PAU), dan gedung Sekolah Pascasarjana (SPs) Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta.

Waktu Pendaftaran dan Jadwal Seleksi
Pendaftaran dimulai dari 28 Februari 2013 hingga 28 Juni 2013
(seleksi tanggal 4 Juli 2013 di kota Padang, Makasar, Jakarta dan 6 Juli 2013 di kota Yogyakarta)
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Pendahuluan
Pembangunan nasional sebagai upaya untuk mencapai tujuan nasional membutuhkan sumbangan pemikiran yang bersifat
komprehensif-integral yang menyangkut aspek kesejahteraan (prosperity) maupun aspek pertahanan dan keamanan (security).
Ketahanan Nasional, sebagai suatu disiplin ilmu, mempelajari bagaimana suatu bangsa dan negara mendayagunakan dan
memanfaatkan potensi alamiah berupa kondisi geografi, sumberdaya alam dan kependudukan sebagai masukan mentah yang
menunjang sistem kehidupan nasional dalam bidang ideologi, politik, sosial ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, agar
bangsa itu dapat bertahan (survive) dan berkembang (grows) dalam percaturan antar bangsa. Kebutuhan akan pemikiran yang
komprehensif integral tersebut akan dipenuhi oleh sumberdaya manusia dengan kualifikasi strata 2 (S2).
Sumberdaya manusia tersebut sekaligus juga dituntut untuk mempunyai kepemimpinan yang handal dan visioner, yang dapat
menjamin Ketahanan Nasional tersebut benar-benar dapat diimplementasikan dalam hidup dan kehidupan nyata bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Tanpa adanya kepemimpinan yang handal dan visioner dapat dipastikan upaya untuk mewujudkan
Ketahanan Nasional akan kurang maksimal, bahkan beresiko bagi hidup dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
Salah satu komponen masyarakat adalah pemuda, yang mempunyai kedudukan sangat strategis, sebagai generasi penerus, dalam
perjalanan hidup bangsa dan negara. Lebih-lebih pemuda yang mempunyai kemauan kuat untuk berprestasi di bidang keolahragaan.
Pemuda generasi penerus seperti itu harus mendapatkan pembinaan dan bimbingan yang optimal dalam kepemimpinan yang handal
dan visioner, agar prestasi keolahragaan dapat menjadi kenyataan, yang pada gilirannya dapat mengharumkan nama bangsa dan
negara di dunia internasional.
Dalam konteks inilah program studi strata 2 (S2) Ketahanan Nasional, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, membangun
kerjasama dengan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenegpora RI).

Visi
Menjadi program studi yang mampu mencetak ahli yang mempunyai perspektif Ketahanan Nasional, sekaligus mempunyai jiwa
kepemimpinan yang handal dan visioner, berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Tujuan Pendidikan
Program studi strata 2 (S2) Ketahanan Nasional mempunyai tujuan:
1. Menghasilkan sarjana dengan kualifikasi S2, yang mempunyai integritas tinggi, terbuka, berwawasan luas serta mempunyai daya
analisis yang handal, terutama dalam bidang pengkajian Ketahanan Nasional, sehingga mampu menyumbangkan tenaga dan
pikirannya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
2. Menghasilkan sarjana dengan kualifikasi S2, yang mempunyai jiwa kepemimpinan handal dan visioner, yang mampu memotivasi,
membina, dan membimbing terutama generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa dan negara, untuk berprestasi di berbagai
bidang, terutama bidang keolahragaan, sehingga dapat mengharumkan nama bangsa dan negara di dunia internasional.

Kompetensi
Kompetensi lulusan dari Program Studi Ketahanan Nasional Konsentrasi Pengembangan Kepemimpinan dapat diterangkan di bawah
ini:
A. Pengetahuan dan Pemahaman.
1. Mampu menguasai konsep dasar Ketahanan Nasional dalam konteks pengembangan kepemimpinan.
2.Mampu berfikir secara kritis, kreatif, dan inovatif sebagai kualitas tenaga kepemudaan Indonesia dalam perspektif Ketahanan
Nasional.
3. Mampu merumuskan konsep-konsep dalam pengembangan kepemimpinan guna memperkuat Ketahanan Nasional.
B. Ketrampilan Intelektual.
1. Mampu mentransfer konsep pengembangan kepemimpinan kepada generasi muda untuk dapat melanjutkan pembangunan.
2. Mampu menelaah atau meneliti persoalan kehidupan kepemudaan serta mengeksplisitkan persoalan tersebut dalam pemikiran
yang sistematis.
3. Mampu mengembangkan paradigma, konsep, maupun metodologi baru dalam manajemen sumber daya kepemudaan yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. Ketrampilan Praktis.
1. Mampu mengaplikasikan kepemimpinan dalam berbagai unsur kelompok maupun organisasi dalam masyarakat sebagai unsur utama
Ketahanan Nasional.
2. Mampu memecahkan berbagai persoalan bangsa melalui upaya
penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan sumber daya kepemudaan dengan pendekatan antar bidang.
3. Mampu mengaplikasikan konsep dalam perencanaan, pelaksanaan,
pengambilan keputusan dan pengawasan dalam pembangunan kepemudaan.
D. Ketrampilan Manajerial.
1. Mampu mengelola permasalahan kepemudaan dalam bentuk pemikiran yang konstruktif dan etis bagi pembinaan dan
pengembangan kepemudaan.
2. Mampu memaksimalkan kapasitas kinerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pelopor dan agen perubahan
dalam pembangunan bangsa.

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 dari 4 pilihan mata kuliah)
Semester III
1. SPSKN 6126.Teori Kepemimpinan
2. SPSKN 6127. Teori Kepribadian dan Organisasi
3. SPSKN 6128. Manajemen Kepemimpinan
4. SPSKN 6129. Analisis Kebijakan dan Pengambilan Keputusan
Pilihan (ambil 1 dari 2 mata kuliah)
1. SPSKN 7230. Kewirausahaan
2. SPSKN 7231. Analisis Krisis, Resiko, dan Manajemen Bencana
3. SPSKN 6299. Tesis (wajib)
Semester IV

SPSKN 6299. Tesis
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