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KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Allah SWT kami dapat menyelesaikan perjalanan dinas ke

Yogyakarta dalam rangka menghadiri acara Annual International Conference on

Social Sciences and Humanities sebagai peserta dan presenter. Kegiatan ini

diselenggarakan tanggal 25-27 Juni 2019 di Hotel New Saphire Yogyakarta.

Kegiatan ini merupakan acara atau agenda tahunan yang diselenggarakan oleh

Fakultas ilmu Sosial dan Humaniti UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tujuan

diselenggarakannya konferensi ini adalah untuk mendiskusikan dan sharing ilmu

hasil penelitan para peneliti/dosen se-Indonesia khususnya bidang sosial humaniora. Kami

mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak LPPM Universitas Esa Unggul dan

Yayasan Kemala Bangsa atas terlaksananya perjalanan dinas ini. Semoga hasil

Laporan perjalanan dinas kami selama berada ditempat kegiatan dapat berguna untuk

pihak-pihak yang mempunyai kepentingan.

Terima kasih

Erwan Baharudin, S.Sos, M.Si



LATAR BELAKANG

Setiap komunitas, baik kecil maupun besar, kemungkinan mengalami proses

perubahan atau transformasi. Proses transformasi dapat berlangsung cepat (revolusi)

atau lambat (evolusi), alami atau dipaksakan (non-alami). Proses transformasi

mungkin merupakan hal yang tak terhindarkan bagi masyarakat. Dalam prosesnya,

transformasi sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat mengambil rute yang

berbeda tergantung pada konteks sosiologis-politik yang mengelilinginya. Diskusi

tentang transformasi sosial secara tidak langsung merupakan pembicaraan tentang

fenomena sosial-politik itu sendiri.

Di Indonesia, seperti di banyak negara lain di mana agama masih dianggap

sebagai faktor penting, dinamika sosial yang terkait dengan agama dan identitas

kolektif berbasis agama mungkin selalu menjadi topik hangat terutama menjelang

Pemilihan Umum. Penggunaan agama dan simbol-simbolnya mengambil berbagai

bentuk. Mulai dari penggunaan simbol agama oleh berbagai partai politik,

meningkatnya jumlah kasus penistaan, penurunan toleransi di kalangan umat

beragama, hingga konsumsi barang dan jasa yang berlabel agama. Dalam contoh

terakhir, religiositas tidak hanya sesuatu dengan karakter etis-ideologis, tetapi juga

menjadi sesuatu yang estetis eksistensialis.

Selain itu, tren juga muncul dalam beberapa kelompok sosial yang mencoba

melampaui agama melampaui batas-batas tradisionalnya. Dalam kelompok-

kelompok ini, agama tidak hanya dipraktikkan dalam bentuk formal tetapi dalam

bentuk spiritualitas yang lebih cair dan melintasi batas-batas identitas agama.

Munculnya kelompok-kelompok kreatif yang mengusung tema perdamaian dan

melibatkan generasi muda adalah salah satu contoh karakternya sendiri.

Memahami berbagai peran agama, identitas, dan peran dalam transformasi sosial

adalah tujuan dari Konferensi Internasional ini. Konferensi ini akan diselenggarakan

oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tujuan

konferensi ini adalah untuk membantu komunitas akademik dan pembuat kebijakan

untuk melihat lebih kritis tentang keragaman, tantangan dan peluang dalam

transformasi sosial.



PELAKSANAAN KEGIATAN

Acara ini dimulai tanggal 25 sd 27 Juni 2019 di Fakultas Ilmu Sosial dan

Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan rundown sebagai berikut:
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