
SAMBUTAN 

 

KETUA ASOSIASI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA 2014-2017 

 

DALAM 

  

KONVENSI NASIONAL VI ASOSIASI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 

INDONESIA 24 – 28 NOVEMBER 2015 

 

“KONTRIBUSI STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL DALAM MENYAMBUT 

MASYARAKAT ASEAN 2015” 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas terselenggaranya Konvensi Nasional (Vennas) VI Asosiasi 

Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) di Lombok Mataram pada tanggal 24-28 

November 2015.  

Tanpa terasa perjalanan AIHII sebagai satu-satunya asosiasi yang menaungi program studi 

(prodi) Hubungan Internasional dan para staf pengajar/peneliti/pemerhati Hubungan 

Internasional Indonesia telah menginjak tahun keenam. Dalam kurun waktu ini, AIHII masih 

terus tumbuh dalam tahapan meletakkan landasan sebagai organisasi modern yang dikelola 

secara profesional. 

Bila kita mengikuti dengan seksama, masing-masing konvensi yang dilaksanakan telah menjadi 

milestones bagi keberadaan AIHII hingga saat ini. Secara khusus, Vennas VI ini memiliki makna 

penting dan strategis karena akan berlakunya Masyarakat ASEAN 2015.  

Dari niat untuk berkontribusi dalam perjalanan bangsa Indonesia, AIHII sebagai sebuah 

komunitas epistemik Hubungan Internasional Indonesia berupaya memberikan berbagai 

pemikiran dalam menyambut Masyarakat ASEAN 2015 yang secara resmi mulai berlaku pada 

31 Desember 2015. Bahkan, beberapa hari yang lalu para pemimpin ASEAN menyepakati visi 

baru ASEAN paska 2015. 

Dalam prosiding tercantum sembilan belas (tolong dicek jumlah terakhirnya lalu isikan) karya 

ilmiah dari para anggota AIHII yang membahas tentang kontribusi Hubungan Internasional 

menyambut Masyarakat ASEAN 2015 dan isu-isu lain yang berkembang dalam perspektif 

analisis Hubungan Internasional. Untuk itu, salah satu sumbangan penting dari Vennas VI ini 

adalah pemikiran tentang bagaimana studi Hubungan Internasional tetap relevan dalam 

Masyarakat ASEAN 2015. 

Melanjutkan tradisi-tradisi yang baik dalam Vennas, pada Vennas VI kali pun tidak hanya 

berupa pertemuan ilmiah tetapi juga pertemuan organisasi yang akan menentukan masa depan 

AIHII sebagai sebuah organisasi profesi yang semakin profesional. Untuk itu, sebagai ketua 



AIHII saya mengajak kita semua untuk berpikir secara konstruktif menjadikan AIHII semakin 

kuat secara organisasi dan memberikan manfaat konkrit kepada para anggota dan masyarakat 

luas khususnya dalam memajukan Hubungan Internasional di Indonesia. 

Saya berharap akan muncul terobosan inovatif dalam pengelolaan organisasi dan program kerja 

yang selama ini telah mulai dibangun dengan susah payah oleh para aktifis, ketua dan pengurus 

AIHII terdahulu. Beberapa agenda organisasi yang dapat dibahas antara lain adalah struktur 

organisasi, penyempurnaan AD/ART, KKNI, penerbitan jurnal asosiasi, program pertukaran 

mahasiswa, Lembaga Akreditasi Mandiri, Akreditasi, resource sharing diantara prodi di seluruh 

Indonesia dan program kerjasama penelitian dan publikasi bersama dan lain-lain. 

Akhirnya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Menteri Luar Negeri Republik 

Indonesia beserta jajarannya yang telah menjadi mitra strategis AIHII selama ini, Universitas 

Mataram sebagai tuan rumah dan para panitia penyelenggara yang dipimpin Sdri Mala yang 

telah mempersiapkan segalanya dengan dukungan yang luar biasa. Saya juga menyampaikan 

apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada para pengelola program studi Hubungan 

Internasional seluruh Indonesia (anggota AIHII) serta individu yang berjasa, anggota SC dan OC 

sehingga Vennas VI ini dapat berlangsung dengan baik. Saya mohon maaf bila masih banyak 

terjadi kekurangan. 

Selamat berkonvensi, selamat berkontribusi bagi kemajuan negeri! 

Jakarta, 23 November 2015 

Salam hangat, 

 

Prof. Tirta N. Mursitama, PhD 

Ketua AIHII 2014-2017 

 

 


