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Perang Bukan 
Resolusi Konflik

JO G JA , BERNAS-Gen- 
erasi muda harus memahami, 
bahwa perdamaian mungkin 
untuk diwujudkan. Karenanya 
perang bukan resolusi konflik 
yang utama.

“Meskipun hidup di negara 
yang tingkat heterogenitasnya 
tinggi, kita bisa mengembang
kan budaya untuk bertoleransi, 
mfenjaga perdamaian misalnya. 
Konflik sangat mungkin terjadi 
dan bahkan tidak bisa dicegah. 
Tapi yang terpenting kita tahu 
membuat resolusi konfliknya,” 
ungkap Sri Atmaja P Rosyidi ST 
MSc Eng PhD PE, penanggung- 
jawab Mahathir Global Peace 
School (MGPS) Universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta 
(UMY) di kampus setempat, 
Kamis (27/10).

Karena itulah UMY beker- 
jasama dengan Perdana Global 
Peace Foundation (PGPF) Ma
laysia menyelenggarakan MGPS 
kelima yang akan diselenggara
kan pada 25 November hingga 
5 Desember. Jika pada MGPS 
sebelumnya hanya melibatkan 
mahasiswa atau peneliti, maka 
pada MGPS kelima ini par
tisipan yang dilibatkan akan 
lebih beragam karena berasal 
dari berbagai unsur kalangan, 
seperti institusi, pemerintahan, 
mahasiswa dan dosen, akti
vis, jurnalis, peneliti, maupun 
NGO-NGO yang bergerak dan 
konsem di bidang perdamaian 
dan resolusi konflik.

MGPS kali ini memang 
melibatkan lebih banyak unsur 
partisipan. Hal tersebut di
lakukan sebagai langkah agar 
masyarakat umum mengetahui 
isu perdamaian dunia.

“Jika kajian perdamaian 
hanya dilakukan dari kalangan 
kampus atau akademisi saja, 
maka isu tentang perdamaian 
dunia, penyelesaian konflik dan 
dialog antar agama hanya akan 
memiliki lingkup yang kecil, 
terbatas di kampus. Dan misi 
untuk mewujudkan perdamaian 
dunia ini, tentunya belum ter

sampaikan kepada masyarakat. 
Untuk itulah kami menambah 
partisipan dari unsur-unsur lain 
tersebut,” jelasnya.

Sri menyampaikan, UMY 
melibatkan banyak institusi, baik 
swasta maupun pemerintahan 
yang punya kepedulian terhadap 
perdamaian, resolusi konflik 
dan dialog antar agama. Hal 
itu dimaksudkan agar mereka 
bisa saling berkolaborasi untuk 
menyatukan pemikiran tentang 
perdamaian ini.

“Selain itu, kami harapkan 
pula institusi-institusi tersebut 
ketika mencetak produknya, bisa 
bersinergi mencetak generasi- 
generasi yang lebih baik. Gen
erasi yang memahami global 
peace secara nyata dan bisa 
menghadapi masalah hetero
genitas yang ada pada bangsa 
ini,” ujarnya.

Meski hasil dari kegiatan 
seperti MGPS tersebut tidak bisa 
dipanen dalam waktu sekarang, 
setidaknya bisa ikut mencip- 
takan sebuah generasi masa 
akan datang. Melalui MGPS 
diharapkan akan banyak dampak 
positifyang bisa didapatkan oleh 
peserta.

Salah satunya menciptakan 
generasi yang mempunyai pema
haman tentang kajian perda
maian. Sehingga semakin banyak 
pihak mempunyai pemikiran dan 
pemahaman tentang global peace 
dan menerapkannya ketika sudah 
selesai menempuh pendidikan 
dan kembali ke masyarakat.

“Diharapkan pemikiran- 
pemikiran hasil dari MGPS ini 
dapat dibukukan dan menjadi 
kurikulum untuk dapat digu
nakan masyarakat umum. Buku 
ini bisa dibawa oleh alumni, 
peneliti dan institusi. Selan
jutnya kita akan kampanyekan 
buku ini untuk dikembangkan 
juga menjadi kurikulum men
genai perdamaian dan resolusi 
konflik sehingga masyarakat 
luas dan dunia bisa mengambil 
manfaatnya,” ungkapnya.
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