TENTANG PSKP

PEMATERI :

Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP)
UGM adalah lembaga yang didirikan pada tanggal 1
Oktober 1996, dengan diawali diskusi-diskusi
panjang dan intens dari para pakar keamanan dan
perdamaian berbagai disiplin Ilmu di Indonesia.
Lembaga ini didirikan dengan niatan untuk
menjawab tantangan persoalan yang dihadapi oleh
bangsa Indonesia terkait dengan masalah
keamanan dan perdamaian. Diniatkan pula PSKP
mampu mempertajam konsep dan pemikiran
mengenai keamanan dan perdamaian dalam lingkup
nasional maupun regional.

• Peneliti dan trainer PSKP UGM (yang memiliki
pengalaman dalam mengelola konflik)
• Pengajar Program Magister Perdamaian dan
Resolusi Konflik (MPRK UGM), diantaranya :

Prof. Dr. Mohtar Mas’oed, M.A


Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M.



Muhammad Najib, S.Sos, M.A., Ph.D



Achmad Munjid, PhD



M. Faried Cahyono SE, Msi



Dody Wibowo, S.I.P., M.A

Sebagai Pusat Studi, PSKP melakukan riset secara
teratur untuk pengembangan keilmuan. PSKP juga
mendasarkan aktivitasnya pada bidang riset aksi
(action research).



Nurul Aini, S.Sos., M.Phil



Tri Susdinarjanti, S.H., M.A

PSKP memiliki komitmen yang kuat terhadap aksiaksi advokasi, fasilitasi, pelatihan, serta
pendampingan sebagai bentuk pengabdian kepada
masyarakat di dalam transformasi pembangunan,
khususnya menyangkut soal keamanan dan
perdamaian.

PENDAFTARAN

PSKP UGM mempromosikan nilai-nilai dan konsepkonsep keamanan (keselamatan) dan perdamaian
melalui pendidikan formal dan non-formal. Fasilitasi
diberikan oleh PSKP kepada pihak-pihak yang
membutuhkan, diantaranya dengan mengadakan
pelatihan-pelatihan terkait bidang keamanan dan
perdamaian, serta riset.

Peserta Bimtek dibatasi minimum 10 orang.
Pendaftaran peserta di Pusat Studi Keamanan dan
Perdamaian, Sekip K-9, Yogyakarta 55281. Tlp.
(0274) 520733, 08882775969.
Email : ps.kp@ugm.ac.id.

Kontak person PSKP UGM :
1. M. Faried Cahyono SE, MSi (081393073467)

Bimtek Membangun
Kerukunan Warga
Berbasis Pengetahuan
Mengelola Potensi
Konflik

2. Anggoro Wasthi/ Sekretariat PSKP UGM
(08882775969/0274-520733)

PSKP UGM
Sekip K-9, Yogyakarta 55281
Email: ps.kp@ugm.ac.id
Web site: www.csps.ugm.ac.id

Pusat Studi Keamanan
dan Perdamaian
Universitas Gadjah Mada
Tel./fax: (62) 520 733, 08882775969

PENDAHULUAN

TUJUAN

WAKTU DAN TEMPAT

Potensi Konflik antar warga, selalu ada di berbagai
bagian masyarakat Indonesia. Karena itu harus
dikelola dengan baik agar perbedaan yang ada tidak
menimbulkan masalah, tetapi perbedaan antar
warga justru menciptakan kekayaan budaya, dan
pada gilirannya menyumbang pada kemajuan
bangsa.

Bimtek/Training yang ditawarkan PSKP UGM ini,
dimaksudkan untuk membekali aparat pemda di
berbagai wilayah di Indonesia, agar memahami
potensi konflik akibat berbedanya warga dalam hal
asal etnis, status sosial ekonomi maupun orientasi
politik di daerahnya, sekaligus dapat menyusun pola
pencegahannya untuk kemajuan dan kesejahteraan
bersama.

Bimbingan Teknis Membangun Kerukunan Warga
Berbasis Pengetahuan Mengelola Potensi Konflik
akan dilaksanakan tanggal 13–14 Desember 2018
(minggu kedua) dan tanggal 17 – 18 Desember
2018 (minggu ketiga), selama dua hari full mulai
pukul 09.00 – 17.00. Bimtek ini akan dilaksanakan
Kantor Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian
(PSKP UGM).

METODE

FASILITAS

Tetapi sering peristiwa politik (pemilu dan pilkada),
peristiwa ekonomi (dampak pembangunan
infrastuktur, pertambangan dll) dan peristiwa sosial,
menyebabkan potensi konflik yang semula tidak
nampak, menjadi nampak dan membahayakan.
Kekerasan terjadi tak bisa dicegah, menyebabkan
jatuhkan korban manusia dan harta benda. Paling
tidak ada beberapa masalah yang perlu
diperhatikan, yang membutuhkan antisipasi, karena
potensial menimbulkan konflik.
Pertama, ada perbedaan suku dalam sebuah
wilayah. Kedua, perbedaan antara pendatang dan
asli, ketiga, ada perbedaan agama, keempat, ada
perbedaan status social dan perbedaan
kesejahteraan dalam ekonomi, kelima perbedaan
orientasi politik.
Konflik yang terjadi, tidak merupakan sebab tunggal,
tetapi sering kombinasi antara sebab-sebab diatas.
Ada periode tertentu dalam sebuah masa di wilayah
tersebut, yang menyebabkan konflik kadang
meninggi, dan kadang menimbulkan korban harta
benda dan bahkan nyawa.
Pemahaman atas sebab konflik, menelusuri sebab
terjadinya kekerasan yang menimbulkan korban
harta bahkan jiwa menjadi penting, dan kemudian
mencegah terjadinya kekerasan, bisa dilakukan
sejak awal.

Metode yang digunakan dalam training ini adalah
tutorial, diskusi dan pembahasan contoh-contoh.

PESERTA

BIMTEK ini ditawarkan kepada Apartur Pemerintah
Daerah, aparat keamanan, anggota Bawaslu daerah,
anggota KPU daerah.

Makalah, Sertifikat, Konsumsi.

MATERI:

 Memahami struktur masyarakat, dan memetakan
potensi konflik yang ada
 Mendata Persoalan-persoalan yang
menyebabkan terjadinya konflik di masa lalu (politik,
ekonomi dan sosial)
 Menyusun rencana pencegahan konflik karena
perbedaan orientasi politik
 Menyusun rencana pencegahan konflik karena
persoalan perbedaan etnis, agama dan sosial lain
 Menyusun rencana pencegahan konflik karena
dampat ekonomi


BIAYA

Rp. 1.500.000

(Biaya Bimtek tidak termasuk akomodasi selama
Bimtek)
*) Seluruh biaya ditransfer ke rekening nomor 13700-1401907-5, Bank Mandiri Kantor Cabang
Yogyakarta UGM, atas nama UGM PUSAT STUDI.
PSKP KERJASAMA

