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MAKADDIMAH

Sebagai makhluk sosial, komunikasi merupakan kebutuhan paling mendasar bagi manusia dan
perkembangan peradaban. ?erkembangan peradaban manusia menyertai perkembingan keilmuan
komunikasi. Satu-satunya hal yang tidak pernah berubah dalam perkernbangan ilrni komunikasi
adalah fakta bahwa keilmuan komunikasi itu terus berubah.

Mg,nvadari vitalnya komunikasi bagi peradaban manusia, berbagai kajian terhadap perkembangan
keilmuan komunikasi memerlukan perhatian dari berbagai'pengilota ilmu komunit*i pua" r"t'i"p
perguruan tinggi. Secara khusug kesadaran tenebut menuntutan peningkatan kualitas pendidikan
dan pengelolaan program studi ilmu komunikasi pada perguruan tinggi.

Menyadari vitalnya komunika.i bagi perkembangan peradaban kemanusiaan dan pentingnya
peningkatan kualitas pengelola program ilmu komunitcasi paaa setiap perguruan tinggi t"oJUut,
sejumlah progra-m stu<Ji ilmu komunikasi pada perguruan tinggi a"ng* p"nui''k"r*dur*
menghimpun diri dalam Asosiasi Pendidikan Tinggi llmu Komunikasi-(AS'pIKOM) dengan
Anggaran Dasar sebagai berikut :

BABI
Ketentuan Umum

Pasal l
Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan :l. Asosiasi adalah kumpulan lembaga pengelola program studi ilmu komunikasi atau lebih yang

bekerjasama untuk mencapai tujuan yang sama.2. Program studi lmu Komunikasi adalah progarn yang ada pada peguruan tinggi.

BAB N
Nama, Wadah Sifat dan Kedudukan

Pasal2
Nama

Organisasi ini bernama Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasidisingkat ASpIKOM

Pasal3
Iladuh

jA,SPIKOM merupakan satu-satunya organisasi yang menghimpun pengelola progmm studi ilmu
komunikasi pada perguruan tinggi.
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Pasal 4
Pendirtan

hari Kamis 22Maret 2007 pukul 23.00 WIB sampai batas

pada ilmu

tinngi ilmu

l.
2.

Pasal5
Tempd Kedudukan

ASPIKOM Pusat berkedudukan di Ibu Kota Republik Indonesia
ASPIKOM wilayah berkedudukan di Ibu Kota Daerah Tingkat I atau Tingkat II.

BAB Itr
pesal 6

Logo dan Motto

Logo berupa tulisan ASPIKOM berwaran biru dengan simbol khas huruf ..0'berwarna unguMotto ASPIKOM ridalah : "Ilmu Komuniknsi unnrc peradaban Morusia,'

BAB tr
Asas,Visi dan Misi

"mt
ASPIKOM ini berasaskan pancasila

Pasal 8
Visi

Terwujudnya kemihaan antar pengelola program studi yang profesionaldan bertanggung jawab
dalam mencapai pendidikan komunikasi ai fndonesia yang berkualitas."

Pasal 9
Misi

Memetakan lembaga pendidikan tinggi ilmu komunikasi Indonesia.
Merumuskan standar kompetensi dor"n, kurikulum inti, sarana dan prasarana di lembagapendidikan tinggi ilmu komunikasi.
Membangun jaringan yang dinamis antar anggok untuk mendorong anggota memberikankontribusi.
Mendorong peningkatan kualitas pengajaran progmm studi ilmu komunikasi.
Mendorong peningkatan kompetensi dosen minitnat sesuai standar kompetensi
komunikasi.
Mendorong peningkatan kualitas standar pengelola penyelenggara pendidikan
komunikasi.

l.
2.

1.
.,

3.

4.
5.

6.
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7 ' Memberikan rekomendasi dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan denganpemegang kebijakan pendidikan tinggi dalam hal pemberian llin penairian lemiaga pendidikantinggi ilmu komunikasi.
8' Memanifestasi penyediaan literatuq ju-{, hasil-hasil penelitian dan jaringan kerja samadengan beberapa lembaga pendidikan iimu komunikasi lainnya di dalam aJ" r"ii"e";.

BAB Itr
Tujuan dan Usaha

pasal l0
Tujuan

Tujuan Asosiasi Pendidikan Tinggi llmu Komunikasi (ASPIKOM) adalah:l' Mengembangkan keilrnuan komunikasi dan memajukan-program studi ilmu komunikasipada setiap perguruan tinggi.2' Membangun Partisipasi Pengelola Program Studi ilmu komunikasi dalam mengernbangkanilmu komunikasi.
3 Mernbangun dan mernperluas jaringan komunikasi antar program studi ilmu komunikasi.4' Memberikan konsbibusi ide dan 

-pandangan 
secara aktif"dalam pembuatan kebliakanpemerintall baik secara lokal maupun nasional dalam bidang komunikasi.5' Sebagai wadah interaksi antar program studi ilmu komuni-kasi dalam rangka penyusunan

- kurikulum, gelar dan hal lain yang dianggap perlu.6- Memberi perlindungan bagi program stuAi imu komunikasi.

Pasal 11
Usaha

Kegiatan ASPIKOM meliputi :
Meqialin ke{asama antar Fogram studi llmu Komunikasi dan berbagai pihak yang berkaitan
99ng* pelaksanaan pendidikan, penelitlhn dan pengaMian masyarakit fo.i D;"";p"rg".*Tingi), mencakup:

a. Pelaksanaan Selindt, Simposiurh, Lokakarya dan Workshopb. Menyelenggarakan petatitran dall kursus yang berkaitan bidang llmu Komunikasic. Menerbitkan jurnal ilrniah bidarrg llmu Komunikasid' Menjalin kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat dengan pihak-pihak yang
terkait

e' Me4ialin kerjasama pengembangan sumber daya manusia peng4iar di bidang ilmu
komunikasi

f Melaksanakan usaha lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART ASPIKOM

Bab fV
Keanggotaan dan Kepengurusatr

Pasal 12
Keanggotaan

Anggota ASPIKOM adalah ?rogrant Studi lmu Komunikasi yang ada pada perguruan Tinggiatau Dosen Ilmu Komunikasi yang mendaftarkan diri.
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Pasal 13
Struktur Kepengurasan

Struktur kepengurusan ASPIKOM terdiri dari
l. Kepengurusan Pusaf terdiri dari :

a. 5 orang Dewan Kehormatan yang di pilih oleh Dewan Eksekutif atas usul dari anggota.b' 5 orang Dewan Ahli yang dipilih oleh Dewan Eksekutif atas usul dari anggota.c. Dewan Eksekutifterdiri dari :
a) Ketuaumum
b) Se\ien
c) Wakil Sekjen
d) Ketua Bidang Kurikulum dan Pembelajaran
e) Ketua Bidang Organisasi dan Kerjasama
0 Ketua Litbang danPengabdian Masyarakat
d) Bendahara Umum
e) Koordinator Wilayah

2. Kepengurusan wilayah sekurang-kurangnya terdiri dari l orang koordinator
wilayah yang dipilih oleh anggota daerah pengusul dan disyahkan oleh Dewan Eksekutif.

ASPt]<lbM
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Pasal 14
Maso Tugas Kepengurusan

l. Masa tugas kepengurusan pusat selama tiga tahun terhitung sejak
ASPIKOM.

2. Masa tugas Koordinator Wilayah selama 3 tahun terhitung sejak
Pusat.

disyahkan oleh Kongres

disyahkan oleh Pengurus

dabV
Tugas dan Kewenangan Pengurus

Pasal 15

1. Tugas Dewan Kehormatan adalah :a. Melakukan pengawasan terhadap kerja Dewan Eksekutif.b. Memberikan teguran terhadap kerja Dewan Ekskutif.c. Memberi saran dan masukan bagi Dewan Eksekutif.

2. Tugas Dewan Ahli adalah :

?. Memberi pertimbangan keilmuan bagi pengembangan program studi ilmu komunikasi.b. Memberi saran dan masukan kepada Dewan Eksekutif menyangkut perbedaan
pandangan keilmuan komunikasi.

3. Tugas Dewan Eksekutif adalah :. a. Mematuhi AD/ARTASPIKOM
b. Merencanakan dan Melaksanakan Program Kerja yang telah ditetapkan dalam Kongres

ASPIKOM.
c. Melakukan Koordinasi dengan Anggota yang tergabung dalam ASPIK0Md. Menyampaikan Laporan Akhir tahun kepada Konfrensi Nasionar ASPIKOM,e. Mempersiapkan Kongres.
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f. Menyusun draft kode etik hogram Studi Ilmu Komunikasig. Memberikan advokasi kepada anggota

pasal 16
Kewenangan

Wewenang Dervan Eksekutif ASPIKOM adalah:l. Mengambil keputusan dan kemajuan strategis bagi kemqjuan ASpIKOM atas dasar
musyawarah untuk rnufakat.

2.
3.
4.

I\,lelakukan monitoring pelaksanaan AD/ART oleh anggota ASPIKOM
Memberi sanksi kepada Anggota ASPIKOM y-g rn"1*gg* AD/ART
Melakukan igqbti"g pelaksanaan kode etikProgram Sir-di romunikasi oleh program-
Program Studi Ilmu Komunikasi

Bab YI
Hak dan Kewajiban Anggota

u:ff:1",.
Setiap anggotaASPIKOM memiliki hak untuk :1. Memilih dan dipilih

2- Memperoleh advokasi dari asosiasi3. Ikut secara aktif dalam aktivitas asosiasi
! !"top anggota F++ memberikan pendapag saran, usul dan pertanyaan kepada asosiasi5. Sefiap anggota berhak rrrenggunakan fasilitas asosiasi

Pesat 18
Kewajiban Anggota

l. Setiap anggota wajib menaati AD/ART
?- sgtiap anggota wajib menaati kode etik hogram Studi Ilmu Komunikasi3. Me4jaga dan memelihara nama baik asosiasi4. Menaati peraturan yang berlaku dalam asosiasi5. Memajukan asosiasi melalui idg gagasan dan inovasi yang sehat dan dinamis dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.6- Besarnya iuran keanggotaan akan ditetapkan paia Anggaran Rumah rangga

*i:|.H",
Pasal 19

Rapat-rapat yang diselenggarakan dalam ASPIKOM adalah ;l. Kongres AsPrKoM, menrpakan forum rapat tertinggi dihadiri oleh seluruhilmu komunikasi se-Indonesia. Bprwenang meirmuskan kebijakan
rekomendasi jangkan panjang bagi pengurus pusat ASPIKOM.

program studi
shategis dan
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2. Kongres Luar Biasa, merupakan tbrum rapat tertinggi dihadiri oleh seluruh program studiilmu komunikasi se-lndonesia. Berwenang merumuskan kebljakan ,t ulgi, dan
rekomendasi jangkan panjang bagi Pengurus Pusat ASPIKOM. Dilakukan atas Jsulan %
Getengah) + I dari jumlah anggota AsprKoM karena arasan yang luar biasa.
Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), merupakan rapat yang dihadiri oleh seluruh
Pengurus Pusat. Berwenang menentukan kebijakan strategis jangdpendek nasional.
Rapat Kerja Nasional (Rakernas), merupakan rapat yang dihadiri ieluruh Pengurus pusat.
Berwenang merumuskan program kerja dan evaluasi.
Konfrelsi, merupakan fo,rum rapat tertinggi tingkat wilayah yang dihadiri oleh program
studi ilmu komunikasi disetiap wilayah. Berwenang merumuskan-kebijakan strategis-dan
rekomendasi jangka panjang bagi Pengurus Wilayah ASPIKOM.
Rapat Keda wilayah (Rakerwil), rderupakan rapat yang dihadiri pengurus wilayah.
Berwenang menentukan kebiiakan strategisjangka pendek pada setiap wilayih.

3.

4.

5.

6.

Bab VIII
Pendanaan

Pasel 20
Sumber Dana

Sumber dana bagi pembiayaan organisasi berasal dari ;l. Iuran Wajib Anggota
2. Sumbangan Sukarela
3- Sumber dana lain yang tidak mengikat

Pasal 21
Pengelolaan Pendanaan

Besarnya iuran wqiib ditenfukan oleh Kongres.
Pengelolaan keuangan berdasa*an prinsip bansparan dan akuntabilitas.
Lapo.an penggunaan keuahgan disampaikan secara lisan dan tdrtulis dalam forum kongres
untuk tingkat pengurus pusat dan konfrensi untuk tingkat wilayah.

Bab IX
Ketentuan Perubehan

Pasal 22
fryba!1atas Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Organisasi ditentukandalam KONCRES dan atau Konferensi Luar giasa atau KON-GRES LUAR BIASA dengan
ketentuan sekurang-kurangnya dihadiri % (setengah) + I dari jumlah anggota ASPIKOM.

BAB X
Pasal 23

Pentbubarun

ITSPIKOM hanya dapat dibubarkan oleh Kongres yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut.
Pembubaran dapat dilakukan bila sekurang-kurangnya diusulkan dan dihadiri % (setengah) + I darijumlah anggota ASPIKOM.

1.
2.
3.


