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ANGGARAN RUMAH TANGGA 

ASOSIASI PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN 

INDONESIA (APTPI) 

 

 

BAB I 

PENGERTIAN UMUM 

Pasal 1 

Pengertian Umum 

(1) Pengembang Teknologi Pembelajaran yang selanjutnya disingkat PTP adalah 

jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang 

untuk melakukan kegiatan pengembangan teknologi pembelajaran yang 

diduduki oleh pegawai negeri sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban yang 

diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. 

(2) Lembaga pendidikan adalah satuan pendidikan, atau unit pelaksana teknis 

yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan. 

(3) Instansi pembina PTP adalah instansi pemerintah yang menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku bertugas membina PTP. 

(4) Calon PTP adalah ASN yang sedang dalam proses ditetapkan 

menjadipejabat PTP. 

 
BAB II 

KEORGANISASIAN 

Pasal 2 

Ciri dan CorakKeorganisasian 

Asosiasi Pengembang Teknologi Pembelajaran Indonesia (APTPI) adalah  

organisasi  sebagai wadah  pemersatu  para Pengembang Teknologi Pembelajaran 

untuk  bersama-sama  meningkatkan  profesionalisme  dan  mengembangkan karir 

yang bercirikan keilmuan, bercorak terbuka, mandiri, kekeluargaan, dan 

kesejawatan. 

(1) APTPIbercirikan keilmuan yang bergerak dalam bidang pengembangan 
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pembelajaran; 

(2) APTPI bercorak keterbukaan yang diwujudkan dalam penerimaan anggota, 

menampung aspirasi, partisipasi, prakarsa, dan dinamika seluruh anggota; 

(3) APTPI bercorak mandiri yang dimanifestasikan dalam sikap independen, 

berdiri sendiri,tidak memihak dan tidak menjadi bagian atau bernaung dalam 

organisasi kekuatan sosial politik. 

(4) APTPI bercorak kekeluargaan yang diimplementasikan pada pengembangan 

wawasan persatuan dan kebangsaan untuk menumbuhkan sikap 

kekeluargaan sesama anggota asosiasi. 

(5) APTPI bercorak kesejawatan yang diimplementasikan melalui pengembangan 

kompetensi dan karir antara sesama anggota untuk mewujudkan 

profesionalisme PTP. 

 
Pasal 3 

Struktur Organisasi 

(1) APTPI Wilayahmerupakan organisasi cabang yang berfungsi untuk 

mempermudah koordinasi antar anggota asosiasi. 

(2) APTPI Wilayah merupakan organisasi yang dibentuk oleh PTP dalam suatu 

wilayah tertentu dalam satu propinsi atau gabungan beberapa propinsi; 

(3) APTPI Wilayah menghimpun anggota dan mengkoordinasikan anggota di 

wilayah yang bersangkutan; 

(4) Untuk mendirikan APTPI Wilayah, harus mengajukan diri dan didukung oleh 

anggota di wilayah yang bersangkutan; 

(5) APTPI  Wilayahdibentuk  dengan  mendapat  pengesahan  Pimpinan 

EksekutifAPTPI; 

(6) Struktur Pengurus APTPI Wilayahsekurang-kurangnya terdiri dari: 

a. Ketua; 

b. Sekretaris; 

c. Bendahara; 

d. Koordinator. 

 



Halaman3 

 

 

Pasal 4 

Atribut Organisasi 

(1) Atribut organisasi terdiri dari lambang/logo, bendera, lagu/mars, dan kartu 

tanda anggota, yang penggunaannya diatur melalui ketetapan APTPI. 

(2) Bentuk dan makna dari lambang/logo dan bendera, ditetapkan melalui 

ketetapan APTPI. 

(3) Lagu/mars dan kartu tanda anggota ditetapkan melalui ketetapan APTPI. 

 
BAB III 

KEANGGOTAAN 

Pasal 5 

Jenis Anggota 

(1) Anggota  biasa  adalah  pegawai  negeri  sipil yang telah ditetapkan  sebagai  

PTPpada sebuah lembaga pendidikan; 

(2) Anggota   luar  biasa adalah: 

a. Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugassebagai pengembang 

teknologi pembelajaran pada suatu lembaga; 

b. Calon Pengembang Teknologi Pembelajaran. 

(3) Anggota kehormatan adalah anggota diluar ayat (1) dan (2)yang ditetapkan oleh 

pengurusAPTPI, karena telah berperan dan mempunyai jasa yang besar 

terhadap keberadaan dan pengembangan teknologi pembelajaran dan 

ditetapkan dengan keputusan Ketua Umum APTPI. 

 
Pasal 6 

Persyaratan Anggota Biasadan Luar Biasa 

(1) Warga negara Indonesia. 

(2) Menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APTPI. 

(3) Mengajukan permohonan dan menyatakan secara tertulis kesediaan menjadi 

anggota(mengisi formulir pendaftaran) APTPI. 

(4) Membayar biaya pendaftaran keanggotaan yang besarnya ditetapkan dalam 

keputusan Kongres APTPI. 

(5) Tata cara pendaftaran anggota ditentukan lebih lanjut oleh APTPI. 
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Pasal 7 

Persyaratan Anggota Kehormatan 

Prosedur keanggotaan kehormatan diatur secara khusus dalam Surat Keputusan 

Ketua UmumAPTPI dengan persetujuan Dewan Pembina dan Dewan Pakar 

APTPI. 

 
Pasal 8 

Berakhirnya Keanggotaan 

(1) Keanggotaan APTPI berakhir bila: 

a. Meninggal dunia; 

b. Mengundurkan diri; 

c. Pensiun dari jabatannya; 

d. Diberhentikan APTPI. 

(2) Tata cara pemberhentian anggota, pembelaan, dan rehabilitasi: 

a. Anggota APTPI dapat diberhentikan karena melanggar AD/ART. 

b. Pemberhentian anggota dilakukan oleh Pimpinan EksekutifAPTPI, atas  

rekomendasi pengurus APTPIWilayah; 

c. Sebelum pemberhentian anggota, terlebih dahulu diberikan peringatan  

sebanyak dua kali secara tertulis oleh Ketua APTPIWilayah dengan 

tembusan ke Pimpinan EksekutifAPTPI; 

d. Pemberhentian anggota yang mempunyai jabatan dalam kepengurusan, 

terlebih dahulu dilakukan pencabutan jabatan oleh ketua pengurus pada 

organisasi terkait; 

e. Anggota yang dikenakan pemberhentian terlebih dahulu diberikan  

kesempatan untuk membela diri di Majelis Kehormatan; 

f. Bila diperlukan prosedurlebih rinci dalam pemberhentian, pembelaan   dan 

rehabilitasi keanggotaan akan diatur dalam ketetapan APTPI. 

 
Pasal 9 

Kode Etik 

Kode etik anggota APTPI adalah sebagai berikut: 
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(1) Jujur secara intelektual, disiplin, dan menjunjung tinggi kebenaran dalam 

melaksanakan tugasnya; 

(2) Menghargai atasan, teman sejawat, dan mitrasecara personal maupun 

intelektual; 

(3) Bersikap apresiatif terhadap pertanyaan dan kritik yang diajukan oleh atasan, 

teman sejawat, maupun mitra terhadap pekerjaannya; 

(4) Bersikap komunikatif, profesional, dan tidak diskriminatif; 

(5) Senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 

meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya; 

(6) Senantiasa menghindari tindakan-tindakan yangbertentangan dengannilai-nilai 

agama, moral, peraturan dan hukum yang berlaku. 

(7) Sanggup berkerja sama dalam tim secara profesional dan sistematis untuk 

memecahkan masalah pembelajaran. 

 
BAB IV 

KEPENGURUSAN 

Pasal 10 

Pimpinan Eksekutif APTPI 

(1) Status pimpinan eksekutifAPTPI: 

a. Pimpinan Eksekutif APTPI berkedudukan di Ibukota Negara Republik 

Indonesia. 

b. Setelah habis masa jabatannya,Pimpinan Eksekutif APTPI dapat dipilih 

kembali. 

c. ApabilaKetua Umum APTPItidak dapat melaksanakan kewajiban dalam 

masa jabatannya, maka jabatan Ketua Umum APTPI diselenggarakan 

secara kolektif kolegial oleh Pimpinan EksekutifAPTPIsampai masa 

jabatan selesai. 

(2) Tata cara pemberhentian Pimpinan Eksekutif APTPI dan pembelaan: 

a. Pemberhentian Pimpinan Eksekutif APTPI, dilakukan oleh Ketua Umum 

APTPI setelah disampaikan tiga kali peringatan tertulis terlebih dahulu 

oleh Ketua Umum, yang tembusannya kepada Majelis Kehormatan; 
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b. Pimpinan EksekutifAPTPIyang diberhentikan, diberikan kesempatan untuk 

membela diri di Majelis Kehormatan; 

c. Prosedur pemberhentian dan pembelaan diatur dalam ketetapan APTPI; 

(3) Tugas dan kewajiban Pimpinan Eksekutif APTPI: 

a. Melaksanakan hasil-hasil keputusan Kongres,rapat-rapat koordinasi 

nasional, kebijakan dan program kerja, serta ketentuan atau ketetapan-

ketetapan APTPIlainnya; 

b. Menyampaikankepada seluruh jajaran APTPI yang berkepentingan 

segala ketetapan dan perubahan penting yang berhubungan dengan 

APTPI; 

c. Apabila diperlukan, dapat meminta dan mengolah data dan  laporan-laporan 

dariAPTPIWilayah; 

d. Bertanggungjawab kepada KongresAPTPI; 

e. Bertanggungjawab keluar dan kedalam APTPI; 

f. Pimpinan Eksekutif APTPI baru akanmenjalankan tugas, setelah 

memperoleh pengesahan dari Kongres; 

g. Setelah Pimpinan Eksekutif baru terbentuk, paling lambat dalam jangka 

waktudua bulan, Pimpinan EksekutifAPTPI demisioner harus mengadakan 

serah terima jabatan. 

h. Merintis, mendorong, mengkoordinasikan pembentukan APTPI baru di 

wilayah,berikutmengesahkan dan melantik pengurusnya serta 

membinanya. 

 
Pasal 11 

Pengurus APTPIWilayah 

(1) Status kepengurusan APTPIWilayah: 

a. Pengurus APTPIWilayahadalah jajaran kepengurusan APTPI di wilayah 

yang dipilih oleh anggota di wilayah dan ditetapkan oleh APTPI; 

b. Masa jabatan pengurus APTPIWilayah adalah 2 (dua) tahun; 

c. Setelah habis masa jabatan, pengurusAPTPIWilayahdapat dipilih kembali. 

(2) Tugas dan kewajiban pengurus APTPIWilayah: 
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a. Melaksanakan   hasil-hasil   keputusan   KongresAPTPI wilayah dan 

keputusan serta ketetapan-ketetapanAPTPI; 

b. Setelah pengurusAPTPI Wilayah yang baru terbentuk, paling lambat 

dalam jangka waktu lima belas hari, pengurus APTPIwilayah demisioner 

segera mengadakan serah terima jabatan. 

(3) Tata cara pemberhentian Ketua APTPIwilayah, pembelaan, dan rehabilitasi: 

a. Pemberhentian Ketua APTPIWilayah dilakukan oleh Ketua Umum APTPI, 

dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Majelis Kehormatan; 

b. Sebelum pemberhentian Ketua APTPIWilayah, terlebih dahulu diberikan 

peringatan sebanyak tiga kali secara tertulis oleh Ketua Umum APTPI 

dengan tembusan ke Majelis Kehormatan; 

c. Pengurus yang diberhentikan terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk 

membela diri di Majelis Kehormatan; 

d. Bila diperlukan prosedur lebih rinci dalam pemberhentian, pembelaan dan 

rehabilitasi pengurus APTPIwilayahakan diatur dalam ketetapan APTPI. 

 
Pasal 12 

Pergantian Antar Waktu 

(1) Pergantian antar waktu Pimpinan Eksekutif APTPI dan Pengurus APTPI 

Wilayah terjadi karenapengurus mengundurkan diri, pindah domisili, 

meninggal dunia atau kondisi lain sehingga tidakdapat lagi melanjutkan tugas-

tugasnya sebelum masa kepengurusan berakhir; 

(2) Pergantian antar waktu Pimpinan Eksekutif APTPI dan Pengurus APTPI 

Wilayah dilakukan oleh Ketua Umum APTPI dan oleh Ketua APTPI Wilayah, 

melalui rapat pengurus yang diadakan khusus untuk keperluan itu. 

 
BAB VI 

PERMUSYAWARATAN 

Pasal 13 

Kongres, Rapat, Koordinasi, dan Rapat Kerja 

(1) Kongres adalah pertemuan atau forum tertinggiAPTPI yang membahas 

permasalahan menyangkut kepentingan bersama  atau kebijakan  yang 
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dihadiri oleh  anggota, Pimpinan Eksekutif, ditambah dengan utusan-utusan, 

peninjau dan undangan lain sesuai dengan keperluannya; 

(2) Rapat adalah pertemuan atau forum komunikasi yang membahas 

permasalahan yang menyangkut   kepentingan   bersama   atau   kebijakan; 

(3) Koordinasi  adalah pertemuan atau forum komunikasi  yang membahas 

masalah program kerja dan evaluasi; 

(4) Rapat kerja adalah pertemuan atau forum komunikasi yang membahas 

program kerja dan permasalahan yang menyangkut kepentingan bersama atau 

kebijakan tertinggi APTPI; 

(5) Kongres, rapat, koordinasi dan rapat kerja dapat diadakan pada tingkat 

pengurus APTPI dan wilayah. 

  
Pasal 14 

Wewenang Kongres 

Wewenang Kongres meliputi: 

a. Menampung dan merumuskan usulan-usulan baru bagi penyempurnaan APTPI; 

b. Menetapkan tatacara pembentukan Majelis Kehormatan APTPI; 

c. Menetapkan perubahan AD/ART APTPI; 

d. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Eksekutif APTPI. 

 
Pasal 15 

Kongres Luar Biasa 

(1)  Kongres luar biasa mempunyai wewenang yang samadengan Kongres APTPI; 

(2)  Kongres luar biasa diadakan jika terjadi keadaan yang luar biasa atau atas 

permintaan sekurang-kurangnyadua pertiga dari jumlah 

APTPIWilayahsetelahmendengar pendapat Dewan Pembina. 

(3)  Kongres luar biasa di tingkat wilayah diadakan jika terjadi keadaan yang luar 

biasa atau atas permintaan sekurang-kurangnyadua pertiga dari jumlah 

anggota APTPI Wilayah. 

 
Pasal 16 

Kongres APTPI Wilayah 
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(1) Status Kongres APTPI Wilayah: 

a. Merupakanforum tertinggi yang menjadi penentu dan pengambilan 

keputusan terakhir ditingkatAPTPI Wilayah; 

b. Merupakan musyawarah anggota; 

c. Diadakan minimal satu kali dalamduatahunatausebelum 

penyelenggaraanKongresAPTPI. 

(2) Wewenang Kongres APTPI Wilayah: 

a. Menilai pertanggungjawaban Pengurus APTPI Wilayah; 

b. Menetapkan program kerja APTPI Wilayah; 

c. Memilih pengurus APTPI Wilayah; 

 
BAB VII 

PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

Pasal 17 

Semua anggota yang hadir pada kongres, kongresluar biasa, kongresAPTPI 

Wilayah mempunyai hak suara dan hak bicara, sedangkan peserta peninjau 

memiliki hak bicara dan tidak mempunyai hak suara. 

 
Pasal 18 

Kuorum dan Persyaratan 

(1) Kongres APTPI dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangya dua 

per tiga dari  jumlah APTPI Wilayahdan Pimpinan Eksekutif APTPI; 

(2) KongresAPTPIWilayahdinyatakan sahapabila dihadiri oleh sekurang-kurangya 

dua per tigadari jumlah anggota APTPI Wilayah; 

(3) Apabila ketentuan dalam ayat (1), ayat (2) dan  ayat (3)pasal ini tidak dapat 

dipenuhi, maka penyelenggaraan kongres,baik nasional, wilayah 

ataukongresluar biasa ditangguhkan terlebih dahulu selama 24 jam, dan jika 

dalam tenggang waktu tersebut kuorum tidakterpenuhi, maka atas persetujuan 

seluruh peserta yang hadir, kongresdapat dinyatakan sah. 

 
Pasal 19 

Pengambilan Keputusan 
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(1) Setiap keputusan-keputusan diambil secara musyawarah untuk mencapai 

mufakat; 

(2) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan 

diambil dengan suara terbanyak. 

 
BAB IX 

KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI 

Pasal 20 

Pengaturan Keuangan 

(1) Besarnya uangiuran anggota ditentukan oleh pengurus APTPI dengan 

mempertimbangkan usulan anggota dan ditetapkan dalam kongresnasional; 

(2) Uang pendaftaran anggota APTPI dikelola olehPimpinan EksekutifAPTPI; 

(3) Uangiuran anggota 70% (tujuh puluh persen)untuk kepentinganAPTPIWilayah 

dan 30 % (tigapuluh persen) untuk kepentingan APTPI; 

(4) Pelaksanaan pengumpulan uang iuran anggota,danuang hasil usaha 

ditentukan dalam ketetapan APTPI. 

 
Pasal 21 

Perbendaharaan dan Kekayaan 

(1) Kekayaan APTPI dalam bentuk uang yang diterima,disimpan dalamsatu atau  

lebihbank atas nama ketua atau bendahara; 

(2) Penggunaan kekayaan organisasi 

harussesuaidengankesepakatanatauketentuanAPTPI; 

(3) Apabila karena sesuatu hal luar biasa sehingga APTPI dibubarkan, maka sisa 

kekayaan setelah dipotong hutang dan beban dibayar lunas, maka kekayaan 

dihibahkankepada suatu badan yang sama tujuannya dengan APTPI atau 

badan sosial. 

 
BAB X 

ATURAN TAMBAHAN 

Pasal 22 

(1) Setiap anggota dianggap telahmengetahui isi Anggaran Dasar dan Anggaran  
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Rumah TanggaAPTPI; 

(2) Setiap anggota dan pengurus harus mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran 

Rumah Tangga APTPI. 

 
BAB XII 

PENUTUP 

Pasal 23 

Hal Lain dan Pemberlakuan 

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 

tangga APTPI, akan diatur dalam ketetapan-ketetapan APTPI. 

(2) Anggaran rumah tangga APTPI untuk pertama kalinya dibuat oleh Dewan 

Pendiri di Yogyakartapada tanggal 16Maret2017dan disahkan dalam Kongres. 

 

Ditetapkan di : Yogyakarta 

Pada tanggal :16 Maret 2017 

 

DEWAN PENDIRI 

ASOSIASI PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN INDONESIA 

Ketua       Sekretaris 

 

 

Dr. Purwanto, M.Pd     Muhammad Adning 

 

ANGGOTA  

1. Sakroni 

2. Ngadimin 

3. Margono 

4. Joko Susilo 

5. Ady Saefudin 

6. Rizky Trianto 

7. Tri Haryatmo 
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8. Gusyanti 

9. Suharjito 

10. M. Anugroho 

11. Sri Lestari 

12. Jakim Wiyoto 

13. Indarti 

14. Yudom 

15. Widiyo Prio 

16. Agung Nawa 

17. Ibnu Hidayat 

 


