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GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah HIMAKOM Universitas Riau

Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi (Himakom) Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik, adalah salah satu lembaga kemahasiswaan yang

berkedudukan di Universitas Riau dan berada dilingkungan Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Himakom merupakan wadah bagi

mahasiswa ilu komunikasi FISIP UR didalam menyalurkan minat,bakat,

saran-saran, pendapat, idea, fasilisator dalam mengakomodir segala bentuk

permasalahan-permasalahan mahasiswa, dan lain sebagainya. Yang secara

singkat Himakom adalah wakil dari suara mahasiswa ilmu komunikasi FISIP

UR.

Berdasarkan defacto-nya, Himakom muncul oleh adanya rasa senasib

dan sepenanggungan serta kebutuhan yang sama mahasiswa ilmu komunikasi.

Pada masa itu tepatnya pada tahun 2002, terjadi ketumpang tindihan struktur

didalam mengakomodir mahasiswa dilingkungna FISIP UR. Hal ini merupaka

dampak dari status prodi ilmu komunikasi yang masih berada dibawah

naungan prodi ilmu Administrasi. Hal ini turit membawa imbas pada garis

struktural kelembagaan mahasiswa yang ada dilingkungan FISIP UR.

Selain itu, faktor utama yang melahirkan Himakom adalah atas dasar

kebulatan tekad yang ada didalam diri masing-masing mahasiswa ilmu

komunikasi untuk dapat maju dan berkembang dan mendorong mahasiswa

agar bersikap profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing yang dapat
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membentuk karakter mahasiswa ilmu komunikasi yang sebenar-benarnya yang

penuh akan idea, inovatif, kreatif, aktif, dan kritis.

Mahaiswa ilmu komunikasi memulai langkah awal untuk menangani

permasalah-permasalahan yang ada yakni dengan membentuk Badan

Pembentukan Himakom (BP Himakom)  yang terbentuk pada tanggal 11

oktober 2002.

Setelah BP Himakom terbentuk, mulailah segala sesuatu yang

dibutuhkan didalam membentuk sebuah lembaga kemahasiswaan di

lingkungan FISIP UR ini dirumuskan. Perumusan-perumusan tersebut

meliputi:

1. Penyusunan draf Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan (PUOK)

Himpunan Mahasiswa ilmu Komunikasi (Himakom) FISIP UR.

2. Penyusuna draf Anggaran Dasar (AD) Himkom FISIP UR

3. Penyusunan draf Anggran Rumah Tangga (ART) Himakom FISIP UR.

Pada pukul 11.00 Wib, 29 Desember 2002 Konferensi I diadakan dan

resmi dibuka. Acara tersebut dihadiri oleh hampir seluruh mahasiswa ilmu

komunikasi ketika itu, baik laki-laki maupun perempuan turut serta aktif

dalam setiap angenda yang diadakan pada musyawarah tetinggi mahasiswa

ilmu komunikasi FISIP UR.

Terkait lambang Himakom FISIP UR, memilki sejarah sendiri pada

masa itu. Lambang Himskom dipercayakan kepada para mahasiswa ilmu

komunikasi yang berkeinginan dan memilki idea untuk membentuk lambng

Himakom, sehingga melalui berbagai proses pengumpulan, seleksi,



musyawarah, pendapat, serta saran-saran dari berbagai elemen/ civitas ilmu

komunikasi FISIP UR maka disepakatilah lamban Himakom hasil rancangan

Rioni Imron (Jurnalistik’02).

Makna dari lambang Himakom:

1. Lambang UR; Himakom adalah organisasi kemhasiswaan dibawah

naungan Universitas Riau.

2. Obor; melambangkan komunikasi sebagai penerangan.

3. Cahaya 12  buah; menandakan Himakom FISIP UR berdiri pada bulan

Desember tepatnya pada tanggal 29/12/2002.

Setelah Himakom diresmikan muncullah tangggung jawab untuk

melaksanakan amanat-amanat yang telah ditetapkan pada musyawarah

tertinggi mahasiswa ilmu komunikasi tersebut, maka dibentuklah anggota-

anggota kepengurusan Himakom untuk periode pertama (1) periode

pengurusan 2002-2003 yang diketuai oleh Yudha Remova (Humas ’02).

B. Visi dan Misi Himakom FISIP UR

Visi Himakom:

Menjadikan Himakom sebagai tempat untuk menjalin silaturrahmi

antar sesama mahasiswa komunikasi dan menjadikan wadah untuk belajar

berorganisasi, mengasah kemampuan untuk membangun pola pikir kritis dan

selalu mengedepankan nilai intelektualitas kemahasiswaan.

Misi Himakom:

1. Menjadikan Himakom sebagai rumah untuk berkreasi dan tempat untuk

menumpahkan aspirasi yang positif.



2. Menjadikan Himakom sebagai wadah untuk melahirkan mahasiswa/i yang

inovatif.

3. Menanamkan nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan di Himakom.

C. Struktur Organisasi Himakom FISIP UR Periode 2014-2015

Sumber data : Komunitas Himakom UR (Dokumentasi,07-11-2014)
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