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SYARAT MASUK

Lulus pendidikan SMU atau sederajat
· Lulus seleksi (SNMPTN, SBMPTN, Seleksi
Jalur Prestasi, UTUL UGM, Seleksi
Program Internasional)

STRUKTUR

Semi-paket, 144 SKS, dengan pilihan
konsentrasi:
· Politik dan Keamanan Global
· Studi-studi Perdamaian dan Konﬂik
· Ekonomi Politik dan Pembangunan
Internasional

·
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KOMPETENSI LULUSAN
Kemampuan menjelaskan perdamaian, keadilan, dan keberadaban.
Kemampuan menilai konsep-konsep dasar dan perkembanganperkembangan terkini dalam bidang Hubungan Internasional,
khususnya dalam sub-bidang politik dan keamanan global, studi
perdamaian dan konﬂik, serta ekonomi politik dan pembangunan
internasional, serta sub-bidang AMEURO (Amerika dan Eropa),
AFROMEAS (Afrika, Timur Tengah, Asia Tengah, dan Asia Selatan), dan
ASPAC (Asia Timur, Asia Tenggara, Australia, dan Pasiﬁk).
Kemampuan mengembangkan pemikiran kritis dan menjadi
pembelajar sepanjang hayat.
Kemampuan mengembangkan kesadaran, solidaritas, kreativitas,
dan aktivisme nirkekerasan guna merespon isu-isu sosial, politik,
dan ekonomi yang dipengaruhi praktik hubungan internasional.
Kemampuan memformulasikan ide secara elegan, baik dalam
format lisan, tulisan, maupun multimedia.
Kemampuan berpartisipasi dan mengambil kepemimpinan dalam
interaksi multikultural, termasuk ketika berada dalam sistem politik,
sosial, ekonomi, dan budaya asing.
7. Kemampuan mempraktikkan diplomasi, negosiasi, mediasi, dan
fasilitasi.
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Kurikulum 2015, sementara mahasiswa angkatan-angkatan
sebelumnya tetap menggunakan Kurikulum 2000 atau 2011. Sejumlah
poin perbedaan antara Kurikulum 2000 dengan Kurikulum 2015 dapat
dilihat pada tabel di halaman berikut:
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POIN

KURIKULUM 2000

KURIKULUM 2015

Struktur mata kuliah

Relatif bebas

Semi-paket

Pengkhususan minat

5 Minat Topik:
Teori, Politik Luar
Negeri dan
Keamanan
Internasional,
Ekonomi Politik
Internasional,
Perbandingan
Politik, dan Isu-Isu
Mutakhir

3 Konsentrasi:
Politik dan
Keamanan Global,
Studi-studi
Perdamaian dan
Konﬂik, Ekonomi
Politik dan
Pembangunan
Internasional

Jumlah mata kuliah
kawasan

Cukup banyak,
berdasar
geograﬁs: Asia
Timur, Asia
Tenggara, Timur
Tengah, Australia
dan Pasiﬁk,
Eropa, Amerika,
dan Afrika

Dibatasi jumlahnya
ke dalam tiga
kelompok besar:
AMEURO,
AFROMEAS, dan
ASPAC (lihat
penjelasan di akhir
Susunan Kuliah per
Semester)

Mata kuliah yang
ditawarkan oleh
program reguler dan
IUP

Terdapat
beberapa
perbedaan

Sama (kurikulum
tunggal)
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Terdapat tiga kerangka acuan yang melandasi perbaikan dan
pengayaan muatan Kurikulum:
1. Bahwa yang diperlukan para mahasiswa dan lulusan Prodi
S-1 IHI UGM adalah kemampuan untuk menganalisis,
kemampuan untuk mengembangkan kreativitas, dan
kemampuan untuk mengomunikasikan kedua hal tersebut;

FASILITASI: Kurikulum dan muatan kurikuler di dalamnya
dirancang untuk menfasilitasi kegiatan akademik
mahasiswa. Dalam konteks ini, kegiatan-kegiatan
ekstrakurikuler dan berbagai kegiatan non-akademik di luar
kelas sangat dianjurkan sebagai penunjang.
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* AMEURO: the Americas and Europe; AFROMEAS: Africa, South
Asia, Central Asia, and the Middle East; ASPAC: East Asia,
Southeast Asia, Australia and the Paciﬁc
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Skripsi merupakan tulisan hasil penelitian yang dilakukan untuk
berbagai kepentingan, termasuk untuk tugas akhir itu sendiri, untuk
penulisan artikel jurnal ilmiah, atau sebagai bagian dari penelitian yang
lain.
Format skripsi bisa dalam bentuk laporan penelitian (dibagi dalam
sejumlah bab) atau seperti artikel jurnal. Penentuan format ini
disesuaikan dengan panduan dari dosen pembimbing skripsi.
1. PENGA JUAN JUDUL/TOPIK
Ÿ Judul/Topik bisa diajukan setelah mahasiswa menempuh 94 SKS
atau lebih. Pilihan judul/topik harus mengacu pada pilihan
Konsentrasi dan atau Kawasan tertentu.
Ÿ Judul/topik diajukan kepada Sekretaris Program Studi dengan
dilengkapi sejumlah syarat. Sekretaris Program Studi akan
memberi rekomendasi kepada calon dosen pembimbing dengan
pertimbangan kesesuaian keahlian dan pemerataan.
2. SEMINAR PROPOSAL
Ÿ Proposal skripsi yang telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
diseminarkan dalam sebuah forum yang terdiri dari mahasiswa
yang bersangkutan, Dosen Pembimbing, dan dua orang calon
penguji skripsi yang ditentukan oleh Sekretaris Program Studi.
Ÿ Pendaftaran seminar proposal untuk bulan tertentu dibuka
sampai dengan tanggal terakhir bulan sebelumnya. Penentuan
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dan pengumuman seminar proposal antara tanggal 1 s.d. 7 setiap
bulannya. Seminar proposal dilaksanakan pada tanggal 8 s.d. 20
setiap bulannya.
Ÿ Seminar proposal bersifat terbuka, artinya bisa dihadiri oleh siapa
pun yang tertarik untuk mengikutinya (apabila tempat
memungkinkan).
3. UJIAN SKRIPSI
Ÿ Naskah skripsi yang telah disetujui oleh Dosen Pembimbing bisa
diuji sekurang-kurangnya satu bulan setelah seminar proposal.
Ÿ Naskah skripsi diuji oleh Dosen Pembimbing (selaku Ketua Tim
Penguji) dan dua orang dosen penguji yang ditentukan oleh
Sekretaris Program Studi.
Ÿ Pendaftaran ujian skripsi untuk bulan tertentu dibuka sampai
dengan tanggal terakhir bulan sebelumnya. Penentuan dan
pengumuman jadwal ujian skripsi antara tanggal 1 s.d. 7 setiap
bulannya. Ujian skripsi diselenggarakan antara tanggal 8 s.d. 20
setiap bulannya.
Ÿ Mahasiswa yang hendak mengajukan naskah skripsinya untuk
diuji harus memenuhi sejumlah syarat, terutama Surat Keterangan
Lulus Teori yang menyatakan bahwa mahasiswa bersangkutan
telah menempuh sekurang-kurangnya 138 SKS, termasuk KKN.
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Format umum yang dikehendaki dalam naskah proposal dan skripsi:
Format Proposal
Naskah proposal memuat lebih kurang 1.500 sampai dengan 2.000 kata,
termasuk kata-kata dalam catatan kaki. Ini berarti sekitar 6 s.d. 8
halaman, dengan jarak baris 1,5 dan ukuran huruf standar 12 poin.
Naskah proposal perlu mengandung sekurang-kurangnya komponenkomponen (dan dengan aturan) berikut:
a. Signiﬁkansi atau relevansi (latar belakang) penelitian – sekitar 250
kata.
b. Pertanyaan penelitian – satu atau dua paragraf.
c. Kerangka konseptual, yaitu uraian konseptual mengenai bagaimana
pertanyaan penelitian akan dijawab – sekitar 500 kata.
d. Argumen pokok, yaitu argumen yang menuntun proses penelitian
berikutnya, bisa berupa hipotesis yang perlu dibuktikan atau gagasan
yang tidak memerlukan pembuktian – satu atau dua paragraf.
e. Metode penelitian, yaitu uraian mengenai bagaimana penelitian
hendak dilakukan, data apa yang hendak dikumpulkan, serta
bagaimana mengumpulkan dan menganalisis data – sekitar 250 kata.
f. Organisasi penulisan, yaitu uraian ringkas mengenai bagaimana hasilhasil penelitian hendak dituliskan dari bab ke bab (atau bagian ke
bagian dalam bentuk serupa artikel jurnal) dalam naskah skripsi – 250
hingga 500 kata.
Catatan: Proposal bukan dan tidak akan menjadi bab/bagian
Pendahuluan dalam naskah skripsi.
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Format Skripsi
Naskah skripsi memuat sekitar 10.000 kata, termasuk kata-kata dalam
catatan kaki. Ini berarti sekitar 40 halaman, dengan jarak baris 1,5 dan
ukuran huruf standar 12 poin. Naskah skripsi perlu mengandung
sekurang-kurangnya komponen-komponen (dan dengan aturan)
berikut:
a. Pendahuluan, yaitu uraian mengenai pokok-pokok yang hendak
dibahas dalam skripsi – 2.000 s.d. 2.500 kata, maksimum ¼ dari
naskah skripsi.
b. Uraian hasil analisis – sekitar 6.500 kata; pembagian bab (atau bagian)
menyesuaikan hasil analisis, berdasarkan konseptualisasi yang telah
disepakati dan perlu mempertimbangkan aspek proporsionalitas.
c. Kesimpulan, yaitu pernyataan kembali secara ringkas hasil penelitian
dan pelajaran yang didapatkan – sekitar 1.000 kata.
Di samping itu, mahasiswa juga harus menulis:
Abstraksi sebanyak-banyaknya 500 kata dan total jumlah kata dalam
skripsi (keduanya diletakkan sebelum bab/bagian Pendahuluan).
Ÿ Referensi, yang memuat semua sumber bacaan yang dikutip dalam
penulisan skripsi, dengan penulisan mengikuti format tertentu
secara konsisten (ditempatkan setelah bab/bagian Kesimpulan).
Ÿ
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Prosedur Pembimbingan Skripsi
Berikut adalah prosedur dan ketentuan dalam pembimbingan skripsi :
1. Dosen Pembimbing akan ditentukan oleh Sekretaris Prodi S1 dengan
pertimbangan kesesuaian keahlian dan pemerataan.
2. Proses pembimbingan skripsi dilakukan dengan pertimbanganpertimbangan berikut:
Ÿ Mahasiswa dan Dosen Pembimbing datang tepat waktu sesuai
dengan jadwal yang sudah disepakati. Jika tidak bisa hadir atau
terlambat, mahasiswa dan dosen saling memberi kabar.
Ÿ Setiap sesi bimbingan, mahasiswa membawa kartu bimbingan,
yang diisi sesuai hasil diskusi dengan pembimbing, dan dimintakan
tanda tangan pembimbing. Jika pembimbingan dilakukan dengan
tidak bertatap muka (misal melalui Skype, email, atau online chat
lainnya) mahasiswa dapat melampirkan bukti pembimbingan
sesuai dengan media yang digunakan sebagai pengganti tanda
tangan pembimbing.
Ÿ Mahasiswa mengirimkan tulisan mereka paling lambat 3 (tiga) hari
sebelum jadwal bimbingan untuk memberikan waktu yang cukup
bagi Dosen Pembimbing membaca hasil kemajuan kerja
mahasiswa.
Ÿ Mahasiswa menyiapkan beberapa pertanyaan dan masalah yang
dihadapi selama proses menulis agar diskusi menjadi lebih
konstruktif.
Ÿ Sesi bimbingan dilakukan pada jam kerja dan menggunakan ruang
kerja yang sudah disediakan. Jika tidak memungkinkan dilakukan
saat jam kerja, bimbingan bisa dilakukan via media daring seperti
surel dan Skype. Jika kondisi sangat memaksa, sesi bimbingan bisa
dilaksanakan di luar ketentuan ini dengan sepengetahuan
pengurus Prodi.
Ÿ Proses pembimbingan skripsi dibatasi paling lama 12 bulan (dua
semester) sejak disetujuinya proposal oleh pembimbing. Jika
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melebihi batas waktu tersebut, mahasiswa wajib mengajukan
surat perpanjangan pembimbingan kepada Pengelola Prodi S1,
dengan persetujuan pembimbing. Apabila pembimbing tidak
menyetujui, maka Pengelola Prodi S1 akan melakukan mekanisme
penggantian pembimbing.
Penggantian pembimbingan dapat dilakukan atas dasar beberapa
hal berikut:
Ÿ Dosen yang bersangkutan pensiun/cuti panjang, sehingga
maksimal 1 (satu) bulan sebelum pensiun/cuti pembimbingan
akan dialihkan ke dosen lainnya. Pengalihan ini dilakukan oleh
Pengelola Prodi S1.
Ÿ Penggantian pembimbingan dilakukan berdasarkan
kesepakatan dosen dan mahasiswa karena ketidaksesuaian
tema/topik yang tengah dikerjakan mahasiswa dengan bidang
keahlian dari dosen yang bersangkutan. Mahasiswa
mengajukan permohonan penggantian Dosen Pembimbing
kepada Pengelola Prodi S1 untuk diklariﬁkasi dan mencari
solusi permasalahan.
Ÿ Apabila terjadi persoalan personal antara Dosen Pembimbing
dengan mahasiswa, maka Dosen Pembimbing dan/atau
mahasiswa dapat mengajukan permohonan penggantian
pembimbing yang ditujukan ke Pengelola Prodi S1. Selanjutnya,
Pengelola Prodi S1 akan mendiskusikan penggantian
pembimbingan dengan Pengelola Departemen. Jika terjadi
penggantian pembimbingan dikarenakan masalah personal,
dosen yang bersangkutan tidak akan menjadi dosen penguji
mahasiswa yang bersangkutan.
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Standar Penilaian
Skripsi bisa dinyatakan lulus jika memenuhi kriteria di bawah ini:
1) LATAR BELAKANG
Memberikan pernyataan yang jelas mengenai problematika masalah
dan mampu menunjukkan urgensi isu dengan disiplin ilmu Hubungan
Internasional.
2) RUMUSAN MASALAH/PERTANYAAN PENELITIAN
Menunjukkan artikulasi yang jelas mengenai tujuan dan rumusan
masalah penulisan skripsi.
3) KERANGKA KONSEPTUAL/TEORITIK
Mampu menggunakan landasan teori/konsep yang relevan untuk
menjawab rumusan masalah.
4) METODE PENELITIAN
Menunjukkan metode pemilihan, pengumpulan, dan pengolahan data
dengan akurat dan jelas.
5) ARGUMEN dan ANALISIS
Mampu memberikan argumen dan analisis dengan logika yang
terstruktur serta mengacu pada kerangka teori.
6) REFERENSI
Menunjukkan metode penulisan referensi yang baik dan konsisten.
7) INDEPENDEN
Menunjukkan kemampuan mahasiswa untuk menyelesaikan skripsi
secara independen, berintegritas, dan tepat waktu.

19

7

Since 2011, the Department of International Relations of Universitas
Gadjah Mada has administered the International Undergraduate Program
(IUP) to prepare students with academic competence for international
engagement. However, we are not content to merely be a participant of the
global society, but also and more importantly to bring about a better world
through transformation of the existing political, economic and social
conditions. This program is part of our endeavor to create a just, peaceful
and civilized global society.
We oﬀer courses based on two main paths. Firstly, the courses are a
set of studies on speciﬁc international relations related objects. Secondly, the
courses are also about speciﬁc ways international relations is portrayed and
ideas on what a better future should be. This way, students will not only be
equipped with knowledge and skills, but also a critical attitude towards
international issues such as injustice, inequality, poverty, environmental
degradation, and violence. Speciﬁcally, we aim to develop an innovative and
collaborative learning process in the study of international relations. This
also serves to promote problem solving-oriented research in this academic
ﬁeld, in addition to facilitating students oriented towards reﬂection, action,
and emancipation.
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Our Department has cooperated with leading universities worldwide
as well as preparing to access membership and cooperation with
international associations, such as the Association of Professional Schools of
International Aﬀairs (APSIA) and the Asian Political and International Studies
Association (APISA). We are continually collaborating with, among others, the
University of Queensland, Flinders University, La Trobe University, Victoria
University, Murdoch University, Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences
Po), Malmo University, the University of Glasgow, Washington College,
Nagoya University, Ritsumeikan University, Aoyama Gakuin University, the
City University of Hong Kong, and De La Salle-College of St. Benilde. As part of
their studies, students are required to undertake international exposure
programs for up to two semesters in these partner universities or other
institutions, subject to approval from the Department.
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Untuk informasi lainnya, silakan kunjungi:

hi.ﬁsipol.ugm.ac.id/kurikulum

Program Studi Strata-1 (S-1) Ilmu Hubungan Internasional
dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional sebagai
bagian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Gadjah Mada atas dasar Peraturan Senat Universitas Gadjah
Mada tanggal 10 Juli 1957 yang mengacu pada Peraturan
Pemerintah (PP) No.15/1957. Departemen Ilmu Hubungan
Internasional UGM merupakan institusi pertama yang
mengajarkan Ilmu Hubungan Internasional di Indonesia.

