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Dari Pengurus

Perkembangan Website AAI

Kerabat anggota AAI
seNusantara,
Dua bulan telah berlalu sejak
“Berkabar” pertama
dikirimkan ke email kerabat
anggota AAI. Reaksi dari
kerabat yang menggembirakan
kami adalah adanya
antusiasme untuk membentuk
Pengurus-pengurus daerah di
wilayah-wilayah yang belum
ada Pengurus daerahnya.
Selain itu, permintaan
pendaftaran anggota AAI dari
seluruh nusantara juga
bertambah. Bertambahnya
anggota juga berarti
penyebaran informasi bagi
seluruh anggota haruslah cepat
dan efisien. Oleh karena itu,
peluncuran situs jejaring AAI
menjadi penting untuk segera
dilakukan sehingga nantinya
kita dapat saling mengetahui
apa yang sedang dilakukan
oleh kerabat-kerabat
seNusantara. Pada edisi kedua
ini, kami akan menceritakan
mengenai perkembangan situs
jejaring kita itu.

Setelah bekerja keras selama sebulan lebih, kerabat-kerabat Antronesia di
Bandung akhirnya berhasil menyelesaikan website/situs jejaring AAI.
Tautan situs jejaring AAI adalah http://asosiasiantropologi.or.id/
Pada situs jejaring tersebut kita dan publik dapat mengenal lebih baik
mengenai organisasi AAI, visi dan misinya, serta program-program
kerjanya. Pada laman “Berita & Kegiatan” kita dapat saling berbagi berita
dan cerita kegiatan-kegiatan yang dilakukan di wilayah masing-masing,
seperti publikasi kegiatan di kampus, seminar atau talkshow mengenai
multikulturalisme, diskusi tentang film, dan lain-lain yang sesuai dengan
misi AAI, yaitu pengarusutamaan budaya dalam pembangunan Indonesia.
Pada laman “Referensi” kerabat-kerabat dapat menyumbangkan tulisan
berupa artikel singkat (700 – 1000 kata) dari hasil penelitian, kegiatan
pemberdayaan masyarakat/pengabdian masyarakat, atau kegiatan lainnya
yang sedang dilakukan oleh kerabat sekalian. Pada laman ini diharapkan
publik secara luas dapat mengetahui kiprah antropolog se-Indonesia serta
menjadi media penyadaran publik mengenai isu-isu kemanusiaan dan
multikulturalisme.
Selain informasi yang ditujukan untuk khalayak luas, laman “Keanggotaan”
memberikan informasi bagi internal anggota AAI, seperti daftar nama
anggota beserta wilayahnya. Selain itu, ada juga cara pendaftaran anggota
baru.

Salam,
Sekretariat AAI

Kami sangat mengharapkan kerabat sekalian dapat memberikan umpan
balik, informasi, saran dan yang paling penting: tulisan untuk mengisi situs
jejaring kita ini sehingga misi kita bersama tercapai.

Pembentukan Pengurus Daerah (Pengda) Baru
Setelah delapan Pengda yang terbentuk hingga awal Februari (Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Timur,
Sumatera Utara, Aceh, Papua, Papua Barat dan Sulawesi Tengah), pada akhir Februari 2017 kerabat-kerabat AAI
di Kalimantan Selatan menyusul membentuk kepengurusan daerah. Pembentukan Pengda ini dibuat dalam bentuk
rangkaian seminar terbuka dan menghadirkan Walikota Banjarmasin sebagai salah satu narasumber.
Kerabat-kerabat sekalian dapat melihat alamat kontak Pengda yang sudah ada berikut pengurusnya di website.
Silahkan kontak langsung ke para pengurus tersebut untuk info terkait kegiatan di masing-masing wilayah.
Pada pertengahan Maret, menyusul kerabat-kerabat AAI di Jawa Barat yang akan membentuk Pengda. Oleh
karena tingginya minat untuk membentuk Pengda, ada beberapa kandidat Ketua Pengda Jawa Barat, sehingga
perlu proses pemilihan untuk Ketua Pengda. Yuk, kita tunggu kabar baik dari kerabat di Jawa Barat, siapa yang
akan menjadi Ketua Pengda beserta jajarannya.

Anggota AAI
Permintaan menjadi anggota AAI semakin bertambah, terutama sejak kerabat-kerabat antropologi semakin
banyak mempublikasikan kegiatan dan kepeduliannya terhadap kondisi sosial-politik saat ini, serta “Berkabar”
pertama disebarkan ke seluruh anggota AAI. Setiap hari pengurus pusat menerima formulir pendaftaran anggota
AAI. Kami sangat senang dengan hal ini, akan tetapi kami juga mohon agar kerabat-kerabat sekalian bersabar
menunggu proses selanjutnya seperti pengiriman kartu anggota. Kami juga berharap, setelah resmi menjadi
anggota, ada kegiatan yang dilakukan oleh kerabat bersama pengdanya ya. Kami tunggu aksinya!

Pertemuan Dewan Penasehat, Dewan Etik dan
Pengurus AAI
Tanggal 12 Maret 2017 yang lalu Pengurus Pusat AAI mengadakan pertemuan konsultasi dengan Dewan
Penasihat dan Dewan Etik AAI. Tujuan dari pertemuan ini untuk mendapatkan pertimbangan-pertimbangan
mengenai kepengurusan dan berjalannya organisasi sehari-hari selama Ketua Umum cuti.
Hasil dari pertemuan konsultasi itu adalah: untuk pengurusan sehari-hari dilakukan secara kolektif oleh
Sekretaris Jenderal beserta para Ketua Bidang dan Koordinator Wilayah (Korwil). Untuk hal-hal yang terkait
dengan hubungan eksternal dan legalitas akan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal hingga pemberitahuan lebih
lanjut.

Kontak AAI
sekretariataai@gmail.com

