Pidato Dekan dalam Dies Nataliske-58
Fikom Unpad
Selasa, 25 September 2018
Bale Sawala Universitas Padjadjaran
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Menteri Kehutanan Lingkungan Hidup, Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar,
M.Sc., yang saya hormati.
Rektor Unpad Prof. Dr. Med. Tri Hanggono Ahmad yang saya
hormati,
Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas Padjadjaran
Para Wakil Rektor, Para Dekan, Para Direkturdan Sekretaris
Direktoratdi lingkungan Unpad
Para pimpinan lembaga di lingkungan Unpad
Dekan Fikom Unpad ke-7, 8 dan 9
Ketua dan Para Anggota Senat Fakultas Ilmu Komunikasi
Wakil Dekan,Para Kepala Departemen, KetuaProgram Studi,Para
Manajer, Kepala Laboratorium, Para Dosen, Tenaga Pendidikan, Para
Ketua Lembaga Kemahasiswaan, Mahasiswa, Ketua IKA Fikom dan
para alumni, Dharma Wanita Fikom Unpad dan para Mitra Fikom
Unpad sertatamu undangan lainnya yang saya muliakan
Sampurasun
Salam Komunikasi.
Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena pada hari inikita dapat
bersama-sama menghadiriDies Natalis ke 58 Fikom Unpad.Shalawat
dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga,
sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman.
Para hadirin yang saya hormati, tahun demi tahun Fakultas Ilmu
Komunikasi Unpad menapaki perjalanan keberadaannya dimana sejak
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58 tahun yang lalu atas jasa para pendirinya hingga saat ini telah
menjalani berbagai aktivitas dan kiprah yang dinamis sebagai bagian
integral dari Universitas Padjadjaran. Setelah mengalami perubahan
penamaan dan struktur kelembagaan sejak berdirinya, saat ini pun
Fakultas Ilmu Komunikasi terus melakukan optimalisasi dan sinergi
antar unit pengelola dalam menjalankan fungsinya. Dalam kesempatan
ini kami ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan
perjalanan Fikom Unpad khususnya dalam beberapa tahun terakhir ini.
Sebagai satu-satunya Fakultas Ilmu Komunikasi pada perguruan tinggi
negeri di Indonesia, setelah mengalami perjalanan waktu dan proses
perubahan program studi atau jurusan pada masa lalu, saat ini Fikom
sudah memiliki 9 progam studi yang terdiri dari 6 prodi sarjana, 1
prodi sarjana terapan, 1 prodi magister dan 1 prodi doktoral serta 1
prodi PSDKU Ilmu Komunikasi di Pangandaran, dimana sebagian
besar prodi tersebut telah terakreditasi unggul. Jika melihat peluang,
kemampuan dan kesempatan masihdimungkinkan munculnya prodi
baru sebagai konsekuensi berkembangnya kebutuhan dan dinamika
masyarakatserta generasi milenial pada era digital. Beberapa prodi
baru seperti Prodi TV Film, Prodi Manajemen Produksi Media dan
PSDKU Pangandaran saat ini belum menghasilkan lulusan sedangkan
program studi D3 Kehumasan tahun ini akan mengakhiri fase passing
out.
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Rata-rata peminat yang tinggi untuk setiap prodi yang ada di
Fikom Unpad, diimbangi denganstudent bodyyang semakin ideal. Hal
tersebur dikarenakan adanya peningkatan dalam kelulusan tepat waktu
mahasiswa, yangsaat ini, alhamdulillah telah mencapai 51,19%, dan
Insya Allah akansemakin meningkat di tahun berikutnya. Hal tersebut
berdampak terhadap rasio dosen dan mahasiswa yang semakin baik.
Jika 2 tahun lalu rasionya masih 1:33, saat ini rasio tersebut menjadi
1:29. Ke depan, Fikom Unpad berorientasi menambah mahasiswa
program magister dan program doktoral secara proporsional untuk
mendukung dan bersama-sama Unpad menjadi research and
innovative university. Proses akademik dijalankan dengan berbagai
inovasi di bidang pembelajaran, riset dan pengabdian masyarakat. Pada
tahun ini, dalam kegiatan akademik untuk semua jenjang dilakukan
langkah untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih dinamis.
Dimana interaksi dosen dengan mahasiswa tidak terlalu banyak berada
di dalam kelas, tetapi ditambah dengan learning method yang lebih
interaktif dan produktif. Dosen dan mahasiswa dituntut untuk
menghasilkan output karya produksi dan karya ilmiah, yang pada
gilirannya harus dipublikasikan. Kondisi tersebut berdampak pada
meningkatnya produktivitas dosen di bidang penelitian dan pengabdian
pada masyarakat. Pada aspek lain, perlu segera dikembangkan model
edupreneurship dalam konten kurikulum setiap prodi.
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Penelitian dengan berbagai skema meningkat, terutama terkait
dorongan skema Hibah Internal Unpad dengan output riset dalam
bentuk

buku,

seminar,

prosiding,

book

chapter

dan

jurnal

terakreditasi/bereputasi. Berdasarkan data, dalam 3 tahun terakhir ini,
artikel para dosen dan mahasiswa meningkat signifikan. Jurnal
terindeks scopus pada tahun 2016 tercatat 7 artikel, tahun 2017 tercatat
11 artikel dan sampai bulan September 2018 ini tercatat 54 artikel
terindeks scopus, dimana 29 artikel terbit di jurnal dengan first
authornya adalah pengajar Fikom Unpad. Tentu output hasil riset ini
harus dilanjutkan menjadi outcome meningkatnya kepangkatan,
termasuk guru besar (Insya Allah tahun ini Fikom telah mengajukan 2
calon Guru Besar ke Unpad) dan juga menghasilkan benefit atau
kemaslahatan bagi manusia dan kemanusiaan.
Berkaitan

dengan

kanalisasi

publikasi,

Fikom

Unpad

mengembangkan pengelolaan jurnal, dimana saat ini telah terbit 6
Jurnal dari sebelumnya hanya 2 jurnal. Alhamdulillah Jurnal Kajian
Komunikasi yang digawangi oleh Dr. Hanny Hafiar telah terakreditasi
dan tercatat dalam Sinta 2. Insya Allah jurnal yang akan menyusul
terakreditasi Sinta 2 adalah Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan.
Sedangkan 4 jurnal lainnya sudah tercatat dalam Sinta (3 atau 4). Jika
dikelola dengan sungguh-sungguh dan dukungan yang kuat, beberapa
tahun ke depan akan ada jurnal Fikom yang bereputasi internasional.
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Penugasan sekaligus kehormatan dimana Fikom ditugaskan
melalui program ASUP Jabar untuk berkonsentrasi melaksanakan
kegiatan yang bersinergi dengan Pemda Kabupaten Bandung Barat,
dalam membantu membangun dan mengembangkan berbagai program
kegiatan di Kabupaten Bandung Barat.Sampai saat ini, telah
dilaksanakan berbagai kegiatan riset dan PKM di wilayah tersebut.
Berdasarkan data, kami mencatat sudah ada 15 Riset dan kegiatan
PKM,dengan dana lebih dari lima ratus juta rupiah.
Hadirin yang saya hormati,
Selain menyelenggarakan berbagai seminar dan konferensi
nasional seperti MACCOM II, PROCEN, SEMINAR KOMUNIKASI
ORGANISASI dan lain-lain, Fikom juga melanjutkan tradisiaktivitas

akademik dan kerjasama internasional yang telah dirintis oleh para
pendahulu.Selama setahun ke belakangdan dalam waktu ke depan,
diselenggarakan beberapa kegiatan International Academic, antara
lain:
1. Pada

akhir

tahun

2017di

Bandung

diselenggarakan

AnInternational Collaboration and Conference, Media and
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Tranformation in Indonesia and Germany kerjasama Fikom
Unpad dengan Erfurt University.

2. Di Seoul Korea Selatan diselenggarakan An International
Collaboration and Conference on Culture, Politics and Media
(Bridging Asian Communication Perspectives) bekerjasama
dengan Sungkyunkwan University Korea.

3. Sementara itu pada tahun 2018 setidaknya ada 2 seminar
Internasional

yang

diselenggarakan,

yaitu

International

Conference on Life, Innovation, Change and Knowledge
(ICLICK) pada bulan Juli lalu serta Asian Network Public
Opinion Research (ANPOR) Conference pada bulan November
2018 yang akan menghasilkan networking baru bagi Fikom
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Unpad serta output artikel yang dimuat dalam prosiding serta
jurnal bereputasi internasional.
4. Selain itu, Fikom akan menjadi bagian dari networking
academic lainnya pada tahun ini. Dimanabersama beberapa
partner akademik Asia Pacific akan mendirikan Asian Pacific
Academic Alliance for Communication and Journalism
Association (APAACA) yang akan dideklarasikan di Beijing
atau Hangzhou China.

5. Optimalisasi kerjasama telah ditandatangani oleh Fikom Unpad
dengan beberapa perguruan tinggi yang berada di luar negeri,
yaitu Erfurt University dan Freiburg University dari Jerman,
University Paris I Sorbone-Pantheon Perancis, Montana
University dan Missouri University USA, Korean Society for
Journalism and Communication Studies, Chungnam University
Daejon,

Sungkyunkwan

University,

serta

Chongqing

University Post and Telecommunication serta Chulalongkorn
University Thailand.
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Forum Aktivitas kerjasama lainya, baik dari dalam negeri dan luar
negeri juga dilanjutkan, diantaranya kerjasama dengan beberapa
lembaga seperti PRSSNI, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan KPID
Jawa Barat, Dewan Pers, Sespimpolri, Bapeten, Bank Indonesia, ISKI,
Kabupaten Bandung Barat dan beberapa perguruan tinggi di Indonesia
serta berbagai media massa di tanah air.
Hadirin yang saya hormati,
pada periode September 2017 sampai dengan September 2018,
fakultas mengapresiasi beberapa buku yang ditulis oleh dosen dan
alumni Fikom Unpad, diantaranya :
1. Prof. Deddy Mulyana, M.A., Ph.D, Dr. Dadang Rahmat Hidayat,
Dr, Sussane Dida, Dr. Siti Karlinah, Dr. Jenny Ratna Suminar, Dr.
Asep Suryana dan Dr. Tine Silvana dengan bukunya yang berjudul
“Komunikasi Kesehatan”.
2. Prof. Deddy Mulyana, MA., Ph.D, dengan judul buku Metodologi
Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)
3. Prof. Deddy Mulyana, MA., Ph.D, dengan judul buku Ilmu
Komunikasi Suatu Pengantar (Edisi Revisi)
4. Dr. Dadang Rahmat Hidayat dan MZ Al Faqih, S.S., SH.,M.Si
dengan bukunya yang berjudul “KPI Regulator Penyiaran
Indonesia”.
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5. Dr. Tine Silvana, M.Si dengan judul buku Alat Penelusuran
Informasi Di Perpustakaan dan Budaya Literasi Masyarakat dan

Layanan Kemitraan Perpustakaan Umum.
6. Dr. Asep Suryana, M.Si dengan judul buku Komunikasi Kesehatan
dalam Lingkaran Kemiskinan
7. Dr. H. Rohanda, M.Si dengan judul buku Budaya Literasi
Masyarakat Dan Layanan Kemitraan Perpustakaan Umum dan
Dasar-Dasar Koleksi.
8. Dr. Antar Venus, MA dengan bukunya berjudul Manajemen
Kampanye (edisi revisi).
9. Dr. Uud Wahyudin, M.Si dengan bukunya berjudul 24 Pemikiran
Masalah Kesehatan
10. Dr. Dian Wardiana Sjuchro dengan bukunya berjudul Radio
Komunitas Di Indonesia.
11. Dian Sinaga, Drs., M.Si dengan judul buku Dasar-dasar
Pengembangan Koleksi
12. Yunus Winoto, Drs., M.Pd dengan judul buku Dasar-Dasar
Pengembangan Koleksi, Budaya Literasi Masyarakat dan Layanan
Kemitraan Perpustakaan Umum EDISI REVISI Juli 2018, dan
Alat Penelusuran Informasi Di Perpustakaan.
13. Aat Ruchiat Nugraha, S.Sos., M.Si dengan judul buku Strategi
Pemberdayaan SDM Televisi Lokal sebagai Upaya Peningkatan
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Kualitas Program Siaran Bidang Kesehatan dan Lingkungan pada
Stasiun Televisi Lokal di Jawa Barat
14. Asep Saeful Rohman, S.Sos., M.I.Kom dengan judul buku
Pedoman Pembudayaan Kegemaran Membaca Gerakan Literasi
Keluarga Satuan PendidikanSekolah dan Masyarakat melalui
Pemberdayaan Perpustakaan
15. Prijana, Drs., M.Si., dan Andri Yanto, S.Sos., M.I.Kom dengan
judul buku STUDI GROUNDED Penemuan melalui Teoritisasi
Data
16. Prijana, Drs., M.Si., dan Andri Yanto, S.Sos., M.I.Kom dengan
judul buku Metode Penelitian Kualitatif
17. Samson CMS, S.Sos., M.Si. dengan bukunya yang berjudul
Komunikasi dalam Dokumentasi
18. Sandi Jaya Saputra, S.I.Kom., M.Sn. dengan judul buku Buku
Taman Alun-Alun Produksi Ruang Sosial dan Kepublikan ,
Fotografi Edifice Complex, Invisible SpacedanKasur Tanah
19. Putri Limilia, S.I.Kom., M.Si dengan judul Buku Saku Sehat
Bermedia Sosial
20. Justito Adiprasetio,S.I.Kom., MA denga judul buku Taman AlunAlun Produksi Ruang Sosial dan Kepublikan, Edifice Complex,
Minggu Pagidan Huni.
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21. Rangga Saptya Mohamad Permana, S.I.Kom., M.I.Kom dengan
judul buku Tata Artistik dan Estetika Konsep dan Praktik pada
Program Televisi dan Film
22. dan lain lain

Hadirin yang saya hormati,
sebagai fakultas dengan prodi-prodi yang sangat diminati, dimana
untuk tahun 2018 ini tercatat 25.400 lebih calon mahasiswa bersaing
untuk memperebutkan 860 tempat disemua prodi dan semua jenjang,
maka dengan raw material input yang unggul harus pula dibarengi
proses pendidikan dan pelayanan yang prima sehingga menjadi lulusan
yang unggul. Proses pembelajaran yang sedang dilaksanakan akan
terus ditingkatkan relevansinya dengan kegiatan kemahasiswaan.
Kegiatan kemahasiswaan yang hakikatnya dari, oleh dan untuk
mahasiswa akan diperkuat dengan sentuhan akademik, sehingga
kegiatan tersebut bukan lagi sebagai pelengkap atau ekstrakurikuler
tetapi terintegrasi dengan kegiatan akademik. Bahkan pimpinan
universitas menegaskan bahwa kegiatan pembelajaran tidak boleh
menghambat kegiatan kemahasiswaan. Kalau terintegrasi sudah pasti
tidak akan saling mengganggu.
Pada tahun 2018 ini pula, beberapa mahasiswa Fikom menorehkan
berbagai prestasi. Tercatat, sebanyak 54 medali nasional dan
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internasional maupun penghargaan lainnya di berbagai bidang, baik
akademik, olahraga maupun ajang profesi yang relevan dengan
penguatan portofolio, berhasil diperoleh mahasiswa Fikom Unpad.
Selain berbegai prestasi tersebut, mahasiswa Fikom Unpad yang
tergabung dalam aliansi lembaga kemahasiswaan BEM dan Himpunan
Mahasiswa di lingkungan Fikom, secara bersama-sama sejak
tahun2016 telah menyelenggarakan kompetisi komunikasi tingkat
nasional yang disebut dengan EPICENTRUM. Dimana pada tahun
sebelumnya, kompetisi tersebut berskala nasional, tahun ini akan
diadakan dengan skala internasional (regional terbatas). Harapannya
tentu sajaagar Fikom Unpad betul-betul menjadi pusat pendidikan dan
aktivitas kreativitas dan inovasi komunikasi di Indonesia dan regional.
Hal tersebut sebagai wujud nyata dari Insan Abdi Masyarakat Pembina
Nusa Bangsa, khususnya peranan dari mahasiswa Fikom Unpad.
Hadirin yang kami hormati,
rangkaian peringatan Dies Natalis ke-58 Fakultas Ilmu Komunikasi,
pada tahun ini diisi dengan berbagai kegiatan yang bersinergi satu
sama

lain.

Tema

yang

diangkat

yaitu

Communication

for

Suistainabiltiy, Harmony, and Humanity”menjadi pijakan bagi kami,
Fakultas Ilmu Komunikasi “to make communication better” dalam
konteks keberlanjutan, harmoni sosial dan kemanusiaan. Selain orasi
ilmiah dari Dr. Asep Suryana, M.Si, Dies Natalis kali ini juga
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menyelenggarakan kegiatan bakti sosial ,family gathering, dan Fikom
Fest. Kegiatan Fikom Fest dihadiri oleh lebih dari 500 alumni dengan
kegiatan utama berupa networking party para alumni, serta pemilihan
Ketua IKA Fikom Unpad periode 2018 – 2022.
Banyak kekurangan yang harus diperbaiki dan banyak harapan
yang masih harus diwujudkan untuk menjadikan Fikom Unpad sebagai
lembaga yang unggul. Salah satu harapannya adalah penambahan guru
besar, setidaknya 2 orang pada tahun ini dan 4 orang atau lebih di
tahun depan.
Kami bersyukur atas kenikmatan dan keunggulan yang telah kami
peroleh, tapi kami pun harus tetap mawas diri. Berbagai kegiatan sosial
kemasyarakatan dan keagamaan masih terus dijalankan oleh dosen,
mahasiswa, tenaga kependidikan, termasuk Dharma Wanita Fikom
Unpad sebagai kegiatan yang tidak kalah penting. Mengatur berbagai
kegiatan tersebut memerlukan seni tersendiri yang tidak mudah.
Mudah-mudahan kita selalu dapat melaksanakannya. Kembali saya
angkat nasihat 4R dan 3 SA, runtut raut repeh rapih, silih asah silih
asih dan silih asuh, spirit yang selalu diingatkan oleh Dr. Atang
Syamsuddin dalam upaya mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan
lahir dan batin.
Pada akhirnya saya mengucapkan terimakasih kepada panitia Dies
Natalis ke-58 Fikom Unpad yang dikomandani oleh Ibu Meria
Octavianti dan Bapak Aat Ruchiat serta berbagai pihak yang telah
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membantu berbagai aktivitas Dies Natalis Fikom Unpad tahun
ini.Terimakasih juga kami sampaikan kepada para senior yang menjadi
pendahulu, pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, yang telah
menyumbangkan karyanya kepada fakultas ini.Semoga Allah SWT
membalas dengan sebaik-baiknya, Aamiin.

Dirgahayu ke-58 Fikom Unpad.
Semoga Fikom tetap jaya dan bermaslahat.
Wassalamualaikum wr.wb.
Salam Komunikasi
Dekan

Dr. Dadang Rahmat Hidayat, SH.,S.Sos.,M.Si

14

15

