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Deskripsi Mata Kuliah 

Konflik adalah sesuatu yang alamiah dalam interaksi sosial. Konflik terjadi 

ketika tujuan antara dua pihak atau lebih (individu, kelompok, negara) tidak 

sejalan. Namun konflik bukanlah sesuatu yang untuk dihindari, apalagi 

ditakuti, melainkan untuk dikelola.  Konflik berpeluang menghasilkan sesuatu 

yang positif apabila dikelola dengan baik. Hal yang perlu dihindari dan ditakuti 

bukanlah konflik tersebut melainkan kekerasan yang menyertainya. 

Mata Kuliah ini akan memaparkan proses manajemen dan resolusi konflik 

yang harus dilakukan untuk mencapai suatu perdamaian positif. Untuk 

memahami proses resolusi konflik secara utuh, mahasiswa akan dibekali 

tentang pengetahuan dasar tentang paradigma, resolusi konflik, siklus konflik 

dan tahap resolusi konflik serta strategi-strategi perdamaian yang dapat 

dilakukan oleh beragam aktor dalam proses resolusi konflik.  

 

Kode Mata Kuliah dan Persyaratan 

 

 

Tujuan Pembelajaran 

Perkuliahan Manajemen dan Resolusi Konflik ini bertujuan:  

1. Membekali mahasiswa dengan aneka konsep dasar mengenai konflik, 

penyebab konflik, manajemen dan resolusi konflik.  

Mengembangkan ketrampilan mahasiswa menganalisa konflik dan strategi 

penyelesaian konflik melalui cara-cara damai 

Capaian Pembelajaran 

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mampu untuk: 
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1. Mahasiswa mempunyai bekal konsep-konsep dasar dalam manajemen dan 

resolusi konflik. 

2. Mahasiswa mempunyai kemampuan analisa dan menyelesaikan konflik 

melalui cara-cara damai 

Kelas ini cocok bagi mahasiswa yang bercita-cita menjadi praktisi atau 
pembuat kebijakan di bidang resolusi konflik, penegakan keadilan dan hak 

asasi manusia, diplomasi dan keamanan, dan di berbagai bidang kerja 

lembaga swadaya masyarakat nasional dan internasional. 
 

Metode Pembelajaran 

 

Kelas Manajemen dan Resolusi Konflik dijalankan dengan metode (1) ceramah, 

(2) Project Kelas I dan II (3) menonton film, dan (4) evaluasi belajar berupa 

kuis, UTS, UAS. Keberhasilan kelas ini sangat tergantung pada kerjasama 

antara dosen pengampu dengan peserta kuliah. Oleh karena itu partisipasi 

aktif mahasiswa sangat dituntut untuk mencapai keberhasilan kelas ini.  

Kontrak & Norma Akademik 

Rentang waktu yang diperlukan untuk perkuliahan ini adalah 16 pertemuan x 

2,5 jam/ minggu= ± 40 jam 

Sistem Penilaian 

Penilaian dan evaluasi hasil pembelajaran akan didasarkan pada empat 

komponen utama yaitu: 

1. Project Kelas I  

Mahasiswa secara berkelompok akan diberikan tugas untuk mengangkat 1 

pengalaman mahasiswa menghadapi konflik dalam masyarakat, baik 

secara langsung maupun tidak, dalam hal menganalisa maupun 

menyelesaikan konflik. Tugas tersebut akan menjelaskan berisi deskripsi 

singkat mengenai substansi konflik yang dihadapi, posisi dan kepentingan 

pihak-pihak yang terlibat konflik, taktik dan strategi penyelesaian konflik, 
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serta analisis resolusi konflik. Konsep-konsep yang dipelajari pada kelas 

sebelumnya sebisa mungkin digunakan untuk menghasilkan analisis yang 

tepat dan memperlihatkan penguasaan mahasiswa terhadap konsep-

konsep yang ditawarkan di kelas. Project kelas tersebut disusun dalam 

bentuk laporan kegiatan Project Kelas I yang terdiri dari 5-10 halaman 

ukuran A4 HVS. Bagian ini akan memberikan sumbangan nilai sebesar 

25%. 

2. Ujian Tengah Semester berupa ujian tertulis (sesuai dengan jadwal ujian 

dari Fakultas) dengan bobot penilaian sebesar 20% dari total nilai. 

3. Project Kelas II. Sama seperti Project Kelas I, mahasiswa peserta kelas MRK 

akan dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk mempersiapkan dan 

menganalisis sebuah konflik internasional. Jenis konflik internasional yang 

akan dianalisis dapat berbentuk sebuah resolusi konflik yang telah dicapai 

ataupun dapat menggambarkan strategi resolusi konflik yang dirancang 

mahasiswa. Project kelas II disusun dalam bentuk makalah kelompok 

sesuai dengan akidah penulisan ilmiah. Bagian ini memperoleh bobot 25% 

dari nilai total MRK.  

4. Ujian akhir semester. Ujian Akhir Semester berupa makalah individu 

(sesuai dengan jadwal ujian dari Fakultas) dengan bobot penilaian sebesar 

30% dari total nilai. 

 

Score:  

≥ 85 – 100 = A ≥ 60 < 65 = C+ 

≥ 80 < 85 = A- ≥ 55 < 60 = C 

≥ 75 < 80 = B+ ≥ 50 < 55 = C- 

≥ 70 < 75 = B ≥ 40 < 50 = D 

≥ 65 < 70 = B- < 40 = E 

 

Catatan:  
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Ketidakhadiran mahasiswa di dalam kelas tidak akan membatasi haknya 

untuk mendapatkan nilai maksimal di kelas tersebut. Dalam hal mahasiswa 

tidak bisa mengikut aktivitas sebagaimana mestinya, maka kepada mahasiswa 

yang bersangkutan tidak diberikan hak untuk mendapatkan tugas/ ujian 

susulan, kecuali  jika hanya ia sakit (dibuktikan dengan surat keterangan 

dokter yang sah), diri atau keluarga intinya mendapatkan musibah (juga harus 

ada surat keterangan yang sah), dan atau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

mewakili Jurusan/Fakultas/Universitas (disertai dengan surat pengantar yang 

sah). Alasan-alasan lain diluar ketiga hal yang tersebut di atas tidak akan 

diterima.  
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Timeline  

 

Minggu Topik Aktivitas Kelas 

1 Overview RPKPS Diskusi 

2 Approaches to 

Understanding Conflict 

Ceramah Tutorial, Diskusi 

3 Conflict Analysis 

Framework 
Ceramah Tutorial, Diskusi 

4 Sources of Conflict Ceramah Tutorial, Diskusi 

5 Conflict Situations and 

Behaviour 
Ceramah Tutorial, Diskusi 

6 Process of Conflict Ceramah Tutorial, Diskusi 

7 Interlinkage and Context Ceramah Tutorial, Diskusi 

8 Ujian Tengah Semester  

9 A System of Conflict 

Dynamics 
Ceramah Tutorial, Diskusi 

10 Escalation and Entrapment Ceramah Tutorial, Diskusi 

11 De-escalation Dynamics Ceramah Tutorial, Diskusi 

12 Conciliation Strategies Ceramah Tutorial, Diskusi 

13 Ending Conflict Ceramah Tutorial, Diskusi 

14 Seminar Kelas Ceramah Tutorial, Diskusi 

15 Seminar Kelas Ceramah Tutorial, Diskusi 

16 Ujian Akhir Semester  

 


	Deskripsi Mata Kuliah
	Kode Mata Kuliah dan Persyaratan
	Tujuan Pembelajaran
	Capaian Pembelajaran
	Metode Pembelajaran
	Kontrak & Norma Akademik
	Sistem Penilaian
	Referensi
	Timeline

