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Dari Pengurus
Kerabat anggota AAI
seNusantara,
Berkabar kali ini mengabarkan
berita gembira tentang
terbentuknya pengda-pengda
baru, yang berarti akan
semakin banyak kegiatankegiatan yang akan kita lakukan
untuk menyebarkan isu
keragaman budaya ke seluruh
nusantara.
Tahun ini kita juga akan
bergembira merayakan 60
tahun pendidikan antropologi
diadakan di Indonesia. 60 tahun
adalah usia yang cukup panjang
sehingga patutlah kita rayakan
dengan berkiprah positif.
Salah satu cara yang mudah
adalah dengan mengajak
kerabat lain yang belum
menjadi anggota AAI untuk
mendaftar sebagai anggota.
Caranya dengan mengirimkan
email ke sekretariat pusat
sekretariatAAI@gmail.com.
Semakin banyak kita
berhimpun, akan lebih banyak
lagi yang kita lakukan untuk
pembangunan bangsa.

Undangan partisipasi 60 tahun Antropologi di
Indonesia
Menginjak tahun 2017, ternyata pendidikan
Antropologi di Indonesia memasuki usia 60
tahun! Pendidikan ini pertama kali
diselenggarakan di UI pada Mei 1957 dan
kuliah pertama pada September 1957. Setelah
itu menyusul diselenggarakan di Universitas
Padjajaran pada Agustus 1960, Universitas
Udayana tahun 1962, dan UGM pada
September 1964.
Untuk memperingati 60 tahun pendidikan
Antropologi itu, disepakati akan diadakan
rangkaian acara selama setahun penuh dengan
mengajak kerabat antropologi dan anggota
AAI se-Indonesia untuk berpartisipasi di
wilayahnya masing-masing.
Tema besar dari perayaan ini adalah: “60 tahun Antropologi
Indonesia: Refleksi dan Kontribusi menuju Bangsa Bermartabat”.
Kita berefleksi bersama, selama ini apa yang sudah kita lakukan
untuk
bangsa dan negara, sebagai lulusan antropologi, apa yang
.
belum, apa yang seharusnya bisa dilakukan untuk masa yang akan
datang. Jadi, mari sama-sama kita promosikan antropologi beserta
peran aktifnya dalam pembangunan bangsa yang kita cintai ini

Undangan mengisi laman situs jejaring AAI dengan
berita-berita terkini
Pada “berkabar” edisi 02, kami telah menyampaikan bahwa situs
jejaring AAI telah dapat diakses oleh seluruh anggota. Hingga kini
Pedoman
Pengurus
kami masih
menanti Pembentukan
kiriman cerita dari
kerabat angota AAI di
Daerah
AAI
seluruh nusantara. Kerabat
sekalian
dapat berbagi berita dan cerita
kegiatan-kegiatan seperti publikasi kegiatan di kampus, seminar,
talkshow mengenai multikulturalisme, diskusi tentang film, buku dan
lain-lain yang sesuai dengan misi AAI, yaitu pengarusutamaan
Rapat Kepengurusan
Finalisasi Dokumen
budaya dalam pembangunan
Indonesia.
Memilih 1 Orang:

Salam, Sekretariat AAI
www.asosiasiantropologi.or.id

Pembentukan Pengurus
Daerah Terdiri Dari:

1. Minimal 5laman
Anggota
-Ketua
Untuk
'Referensi',
para 1. Berita
antropolog,
dapat
1. kerabat
Sekretariataai@gmail.com
acara rapat
Biasa AAI
-Sekretaris
ditembuskan kepada
2. singkat
Absensi rapat(700 – dan
mengirimkan
tulisan
berupa
artikel
1000
kata)
dari
2. Berasal dari satu atau
-Bendahara
3. Foto rapat
2. Ketua Bidang Organisasi
beberapa
provinsi,
namun
sofyan.ansori@gmail.com
4.
Surat
permohonan
hasil penelitian, kegiatan pengabdian masyarakat, atau kegiatan
tetap berada dalam satu
pengesahan Kepada
lainnya
yang sedang
dilakukan. Silahkan
mengirimkan
artikel ke
wilayah Kedudukan
AAI
Pengurus Pusat
AAI
email
sekretariatAAI@gmail.com, agar kami dapat segera
3. Mengadakan rapat
untuk membentuk
memuatnya
di website.
Kepengurusan

Kegiatan Pengurus Daerah (Pengda)
Radio Talkshow Pengda Jawa Timur
Sejak disahkan sekitar setahun yang lalu, Pengda Jawa Timur
adalah salah satu yang rajin menyelenggarakan kegiatan, baik
rutin maupun yang terkait dengan momen tertentu. Salah satu
kegiatan rutin Pengda Jawa Timur adalah mengadakan talkshow
di radio RRI pro 2 sebulan sekali, setiap hari Jumat minggu ke-3.
Tema utamanya mengenai multikulturalisme dan kebangsaan/
nation state. Talkshow dilakukan dengan melibatkan mahasiswa
dan calon dosen, serta non-antropologi sebagai salah satu
pembicara.

Talkshow Pengda Jawa Timur di RRI Pro 2
FM 16 Juni 2017 dengan tema Buka
bersama dengan keberagaman "Kamu
Indonesia? Tunjukkan Kebinekaanmu"

Berpulangnya kerabat L. Dyson, Ketua Pengda Jawa Timur
Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2017 pengurus pusat AAI menerima kabar duka cita dari Surabaya. Ketua
Pengurus Daerah Jawa Timur, Prof. Dr. Drs. Laurentius Dyson Penjalong, MA telah wafat setelah sekitar
tiga bulan dirawat di rumah sakit. Setelah disemayamkan di FISIP Unair pada tanggal 1 Juli 2017, jenazah
almarhum kemudian dimakamkan di TPU Keputih, Sukolilo, Surabaya.

Kegiatan kerabat-kerabat di Yogyakarta
Kerabat-kerabat di Yogyakarta juga rajin mempromosikan isu kebangsaan, meski belum terbentuk
pengda di wilayah Yogyakarta. Bersama gerakan Antropologi untuk Indonesia (AUI) mereka juga
melakukan talkshow di radio RRI Pro 1, dengan tema yang berbeda-beda setiap bulannya.

Pelantikan Pengurus Daerah baru
Setelah acara pemilihan pengurus yang seru (ada 3 kandidat!) akhirnya Pengda Jawa Barat terbentuk
dengan susunan pengurus kerabat Inang Winarso sebagai ketua, Khemal Andrias, dan Irawati Suswanto
sebagai sekretaris, serta Rahmat Efendi, dan Sri Yudianti sebagai bendahara. Pelantikan pengda Jawa
Barat dihadiri oleh kerabat Selly Riawanti dari pengurus pusat AAI.
Pengda berikutnya yang sudah dilantik adalah Pengda Aceh pada tanggal 5 Juli 2017 yang lalu. Susunan
pengurus pengda adalah kerabat Dr. Aslam Nur, MA sebagai ketua, sekretaris kerabat Bustami
Abubakar, serta kerabat Piet Rusdi sebagai bendahara. Pelantikan pengda Aceh dilakukan bersamaan
dengan pelantikan pengurus cabang Ikatan Arkeologi Indonesia di Aceh dan dihadiri oleh Prof. Dr.
Pawenari Hijjang sebagai perwakilan pengurus pusat AAI.
Jadi, hingga saat ini total sudah ada 11 pengda yang terbentuk, yaitu pengda Sulawesi Selatan, Sulawesi
Utara, Jawa Timur, Sumatera Utara, Aceh, Papua, Papua Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan,
Jawa Barat, dan Aceh. Oleh karena itu kerabat di daerah, yuk kita bereskan administrasi kepengurusan di
pengda dan mulai aktif berkegiatan!

Kontak AAI
sekretariataai@gmail.com

