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Nomor  : 01/ASPIKOM-I/VII/2021 
Perihal  : Iuran Keanggotaan 
Lampiran : - 
 
Kepada Yang terhormat 
Ketua Program Studi / Ketua Jurusan / Ketua Departemen 
Rumpun Ilmu Komunikasi 
di Indonesia 
 
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 dan pengelolaan institusi. Hasil yang telah 
dicapai selama ini, antara lain: terlaksananya forum-forum akademik berupa lokakarya dan seminar nasional maupun 
internasional, penerbitan jurnal terakreditasi, buku-buku komunikasi, usulan nomenklatur, pemberlakuan gelar 
akademik, capaian pembelajaran, kurikulum inti, dan usulan standarisasi laboratorium.  

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:  

• Mendapatkan jejaring dengan prodi dalam rumpun Ilmu Komunikasi guna memperluas kerjasama. 
• Memiliki akses terhadap semua bentuk kerjasama yang telah ditandatangani oleh ASPIKOM dengan 

beberapa lembaga.   
• Memperoleh Sertifikat Keanggotaan (dalam bentuk e-certificate). 

  
Berikut ini adalah prosedur dan tahapan pendaftaraan keanggotaan ASPIKOM (berlaku keanggotan baru atau 

perpanjangan) 
1. Melakukan pembayaran iuran keanggotaan sebesar Rp. 1,000,000,- (Satu juta rupiah) per-tahun dan per-

program studi. 
2. Iuran keanggotaan dapat ditransfer melalui: Bank Syariah Indonesia/BSI Kantor Cabang Jakarta 

Utara Nomor Rekening 7000800608 (Kode: 451) atas nama ASPIKOM 
3. Mengisi Formulir Keanggotaan melalui web: http://aspikom.org/pendaftaran-keanggotaan/ atau dapat akses 

ke: https://s.id/FormAspikom. Bukti transfer dapat di-upload melalui Formulir Keanggotaan tersebut. Email 
notifikasi akan terkirim ke email program studi. Pastikan isian Formulir Keanggotaan sudah benar dan email 
aktif. 

4. Anggota akan mendapatkan e-certificate dan kuitansi pembayaran melalui email dari Sekretariat ASPIKOM. 
 
Informasi terkait pembayaran bisa menghubungi Bendahara melalui: aspikombendahara@gmail.com Demikian Surat 
Pengantar Iuran Keanggotaan ASPIKOM ini kami sampaikan, atas partisipasi dan kerjasamanya kami mengucapkan 
terima kasih. 
 

Ketua Umum ASPIKOM      Bendahara Umum ASPIKOM 
 

          
 

  Dr. Muhamad Sulhan, M.Si                         Dr. Irwa R. Zarkasi 
 


