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Pelatihan Uji Coba Modul dan Panduan Penganggaran Peka Perdamaian di Kabupaten 

Garut-Jawa Barat dan Kota Palu-Sulawesi Tenggara   
 

 

Dalam rangka membangun kapasitas pemerintah daerah dalam 

penyusunan dokumen penganggaran yang peka terhadap 

perdamaian, perkumpulan Inisiatif bekerjasama dengan United 

Nation Development Programme (UNDP) dan Kementerian 

Pembangunan Daerah 

Tertinggal (KPDT)  melalui 

program Peace Through 

Development In 

Disadvantages Areas 

Programe (PTDDA) , 

menyelenggarakan 

pelatihan uji coba modul 

dan panduan 

penganggaran peka 

perdamaian yang 

mengambil lokasi di 

Kabupaten Garut, Propinsi Jawa Barat dan Kota Palu Propinsi 

Sulawesi Tenggara. 

 

Pelatihan uji coba tersebut diselenggarankan secara paralel di dua 

lokasi yang berbeda selama tanggal 10-13 Juni 2013. Kegiatan 

yang diikuti oleh peserta dari unsur  instansi pemerintah, 

perwakilan akademisi dan kelompok masyarakat sipil. Akan tetapi, 

karena tujuan kegiatan uji coba ini lebih pada peningkatan 

kapasitas aparatur pemerintah, oleh karenanya peserta lebih 

banyak yang berasal dari unsur instansi pemerintahan. 

 

Kegiatan di tiap daerah yang menjadi lokasi uji coba difasilitasi 

melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA) kedua kabupaten, sedangkan pelatih berasal dari 

Perkumpulan Inisiatif dan narasumber diambil dari wilayah 

bersangkutan. Selama kegiatan berlangsung, beberapa pokok 

bahasan materi terdiri dari Konsep Konflik dan Pembangunan, 

Perencanaan dan Penganggaran Peka Perdamaian, Proses 

Penganggaran Peka Perdamaian dan Sosialisasi Anggaran. 

Sedangkan, dalam tataran teknis, sub pokok materi terdiri dari 

analisis kebijakan umum anggaran peka perdamaian, analisis RKA-

SKPD peka perdamaian dan analisis 

RAPBD peka perdamaian.  

 

Penyelenggaraan pelatihan uji coba ini 

merupakan salah satu rangkaian 

kegiatan program  PTDDA yang 

merupakan  kelanjutan dari program 

Peace Through Development (PTD) 

yang dilaksanakan di enam Propinsi 

meliputi Sulawesi Tenggara, Sulawesi 

Tengah, Maluku, Maluku Utara, Nusa 

Tenggara Timur dan Aceh Selatan. Usai 

proses kegiatan uji coba tersebut, berlanjut dengan 

penyempurnaan modul dan panduan., yang kedepan akan 

dilatihkan kepada instansi pemerintah di wilayah propinsi yang 

sama.  
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