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BAB ..... 
 

KATA PENGANTAR 
 

 

 

ita semua tentu dapat melihat secara nyata bahwasanya 
fenomena konflik dan perdamaian selalu menjadi hirauan 

utama kehidupan manusia. Dalam skala mikro hingga skala makro, 
kedua fenomena ini merupakan tujuan utama dalam interaksi sosial 
dan khususnya dalam hubungan internasional. Kita kini menyaksikan 
secara langsung berbagai peristiwa baik dalam lingkup lokal, 
nasional, regional dan global yang terkait dengan konflik dan 
perdamaian. Secara sederhana, kedua fenomena ini merupakan 
bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Oleh karenanyalah, kita patut 
memperhatikan kedua fenomena ini agar tata interaksi sosial manusia 
dapat berlangsung dengan lebih sehat dan konstruktif. 

Mengingat hal di atas, penulisan buku ini didasarkan atas 
beberapa pertimbangan. Pertama, fenomena konflik dan perdamaian 
merupakan fenomena ‘abadi’ yang selalu ada dalam studi hubungan 
internasional. Oleh karena itu, para pembelajar hubungan 
internasional perlu memahami kedua fenomena ini secara 
menyeluruh. Kedua, masih terbatasnya literatur berbahasa Indonesia 
yang secara khusus membahas kedua fenomena ini dalam hubungan 
internasional. Kami berharap buku kecil ini dapat memberikan 
kontribusinya bagi pemahaman yang lebih baik lagi kepada para 
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pembelajar hubungan internasional di seluruh wilayah tanah air. 
Ketiga, penulisan buku ini tentunya juga tidak terlepas dari tanggung 
jawab akademik para pengajar Hubungan internasional untuk terus 
berkarya dalam menghasilkan produk-produk ilmiah yang 
diharapkan dapat membantu pengembangan studi Hubungan 
Internasional di Indonesia. 

Buku yang tersaji di hadapan para pembaca ini merupakan 
hasil sebuah kolaborasi para staf pengajar tetap program Studi 
Hubungan Internasional, Universitas Presiden. Kami mengucapkan 
terima kasih kepada para kontributor penulisan buku ini dan semoga 
kita dapat terus meningkatkan kolaborasi akademik kita di masa 
mendatang. Tanpa kontribusi positif segenap pengajar tetap Program 
Studi Hubungan Internasional, Universitas Presiden, buku ini tidak 
akan menjadi kenyataan. Terima kasih yang tak terhingga juga kami 
haturkan kepada semua mahasiswa Program Studi Hubungan 
Internasional, Universitas Presiden yang dengan segala aktivitas 
akademiknya telah memberikan motivasi yang sangat besar kepada 
kami untuk menghadirkan buku ini. 

Untuk itu kami berharap buku kecil ini dapat bermanfaat bagi 
pemahaman yang lebih baik lagi mengenai kedua fenomena ini 
dalam hubungan internasional. Kami menyadari sepenuhnya buku 
ini belum cukup ideal dalam memberikan kerangka seutuhnya dalam 
memahami konflik dan perdamaian, namun setidaknya buku ini 
dapat memberikan pengantar atau kerangka dasar bagi para pembaca 
untuk memahami konflik dan perdamaian dalam hubungan 
internasional. 

Ada banyak aspek, dimensi, pendekatan, tingkatan dan 
variabel yang harus dimiliki agar kita dapat memahami secara 
menyeluruh kedua fenomena ini.  
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Oleh karena itu kami tidak bermaksud untuk membahas semua 
hal di atas dalam sebuah buku pengantar ini. Tujuan utama 
penulisan buku ini hanyalah memberikan pemahaman dasar bagi 
para pembaca budiman agar mampu mengenali kedua fenomena ini 
secara lebih baik. Semoga tujuan ini dapat tercapai. 

 

Kota Jababeka, Cikarang, 

September 2014 

 

AA Banyu Perwita dan Nabilla Sabban 
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