
 

	

 
 
Kepada Yang terhormat 
Ketua Program Studi / Ketua Jurusan 
Rumpun Ilmu Komunikasi  
 
Dengan hormat, 
 

ASPIKOM merupakan Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi di Indonesia yang lahir pada tahun 2007 
dengan anggota institusi program studi (prodi) dalam rumpun Ilmu Komunikasi. Hingga saat ini ASPIKOM telah banyak 
memberikan kontribusi dalam pengembangan Pendidikan Ilmu Komunikasi maupun keilmuan komunikasi. Hasil yang 
telah dicapai selama ini, antara lain: terlaksananya forum-forum akademik berupa workshop dan seminar nasional 
maupun internasional, penerbitan jurnal terakreditasi, buku-buku komunikasi, usulan nomenklatur, pemberlakuan gelar 
akademik dan kurikulum inti.  

Berdasarkan Hasil Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) ASPIKOM 2016 di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, 
guna mendorong perkembangan dan program kerja yang telah ditetapkan, Pengurus Pusat ASPIKOM mengharapkan 
dukungan dari seluruh program studi dalam rumpun Ilmu Komunikasi di Indonesia bersama-sama memberikan 
kontribusi bagi pengembangan ASPIKOM dan kemajuan pendidikan tinggi serta keilmuan komunikasi. Manfaat institusi 
sebagai anggota ASPIKOM adalah:  

1. Mendapatkan jejaring dengan prodi dalam rumpun Ilmu Komunikasi guna memperluas kerjasama. 
2. Mendapatkan kesempatan menulis dan pengiriman Jurnal Komunikasi ASPIKOM yang telah terakreditasi. 
3. Memiliki akses terhadap semua bentuk kerjasama yang telah ditandatangani oleh ASPIKOM dengan beberapa 

lembaga.   
4. Memperoleh Sertifikat Keanggotaan. 

  
Saat ini, Pengurus Pusat ASPIKOM sedang proses pendataan keanggotaan organisasi, berkenaan hal tersebut, 

kami mohon partisipasi Pengelola Program Studi untuk mengisi Formulir Keanggotaan (terlampir) dan melakukan 
pembayaran iuran keanggotaan ASPIKOM sebesar Rp. 1,000,000,- (Satu Juta Rupiah) per-program studi. Iuran 
tersebut untuk masa berlaku keanggotaan selama satu tahun. Iuran keanggotaan dapat ditransfer Bank Mandiri 
KCP Univ. Tarumanagara Jakarta  An. Widayatmoko,  dengan nomor rekening 117-00-0632639-1 .  

Slip transfer bank (bukti pembayaran) mohon dapat diinformasikan pembayarannya melalui web aspikom di: 
www.aspikom.org/pendaftaran/ atau web aspikom.info. Setelah kami terima data via email selanjutnya akan 
diproses penerbitan sertifikat keanggotaannya oleh Pengurus Pusat. Demikian informasi ini kami sampaikan, atas 
partisipasi dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih. 
 
 

Ketua Umum ASPIKOM      Bendahara Umum ASPIKOM 

          
 Dr. Heri Budianto, S.Sos, M.Si                 Drs. Widayatmoko, M.M, M.IKom 

 
 

SEKRETARIAT PUSAT : Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta 
Jalan Menteng Raya No 29, Jakarta Pusat. Telp (021) 31935454 

www.aspikom.org 
 
 


