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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, kebutuhan masyarakat 

akan informasi menjadi sangat penting, informasi menjadi suatu komoditi  primer 

bahkan sumber kekuasaan. Karena informasi dapat dijadikan sebagai alat untuk 

membentuk opini publik (public opinion) yang dapat mempengaruhi dan 

mengendalikan pikiran, sikap atau perilaku manusia.
1
 Perkembangan teknologi 

informasi ini pun berimbas pada perkembangan industri pers, pasca runtuhnya 

rezim Orde Baru dan Penghapusan Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dan 

lahirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melalui 

Menteri Penerangan saat itu yaitu Muhammad Yunus Yosfiah, media langsung 

menjamur dan melahirkan media-media baru baik media cetak maupun media 

elektronik dengan berbagai alasan dan tujuan, sejak itu pula media berlomba 

untuk menjadi yang terdepan dalam memberitakan guna memenuhi kebutuhan 

informasi masyarakat. 

Kini dengan majunya teknologi informasi dan munculnya internet  

memungkinkan masyarakat terkhusus mahasiswa IAIN Kendari untuk ikut 

menjadi penyedia informasi karena perangkat teknologi yang mendukung 

pekerjaan tersebut. Dengan telepon genggam atau smartphone yang dilengkapi 

kamera, maka setiap warga bisa merekam kejadian penting yang terjadi di 

dekatnya. Didukung teknologi yang semakin canggih, gambar atau video tersebut 
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bisa dikirim segera ke media informasi atau diunggah ke situs-situs website media 

informasi, tak terkecuali media sosial seperti Instagram, twitter, telegram, 

facebook, dan lain sebagainya yang bisa diakses dan disaksikan masyarakat luas. 

Setiap mahasiswa IAIN Kendari dalam aktivitasnya sebagai citizen 

journalism dapat dilakukan tanpa harus bekerja pada perusahaan media massa. 

Mahasiswa dapat memberitakan apa saja kejadian yang telah mereka alami 

maupun meliputi kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar mereka dan dapat 

menampilkan karya-karya jurnalistik mereka di berbagai media massa atau media 

sosial sehingga mahasiswa IAIN Kendari secara tidak langsung telah 

berpartisipasi dalam kegiatan citizen journalism. Menurut Imam Suwandi Dalam 

Amin Chanafi “Peran Jurnalisme warga dalam www.eramuslim.com (2011)”, 

Istilah jurnalisme warga atau Citizen Journalism mengacu pada peran aktif 

masyarakat dalam proses dalam pengumpulkan, pelaporkan, penganalisisan dan 

penyajian berita.
2
  

Keterlibatan masyarakat dan mahasiswa IAIN Kendari  dalam kegiatan 

jurnalistik ini tidak bisa dipungkiri masih banyak memiliki kekurangan dalam hal 

menyajikan berita, dikarenakan berita yang disajikan masih berupa informasi 

sederhana atau apa adanya sehingga menimbulkan kemungkinan bahwa informasi 

berita tersebut kurang lengkap atau jika unsur-unsur berita tidak semua terpenuhi. 

Hal ini pula akan menyebabkan masyarakat yang melihat informasi tersebut 
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kurang puas akan berita yang disampaikan bahkan akan menimbulkan kesalahan 

dalam penafsiran dari informasi atau berita yang disajikan.  

Namun melalui jurnalisme warga ini besar cita-cita yang diharapkan oleh 

masyrakat melihat kondisi pemberitaan oleh media-media mainstream saat ini 

yang cenderung ditunggangi oleh kepentingan politik. Dengan demikian penting 

untuk menyambut dengan positif citizen journalism atau jurnalisme warga ini 

untuk memberikan warna baru dan citra berbeda dari wajah media terkhusus di 

Indonesia. 

Akivitas Citizen Journalism dalam perannya juga harus berlandaskan pada 

kebenaran dari peristiwa yang akan di sajikan kepada khalayak. Hal tersebut 

sejalan dengan firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Hujurat/48 : 6. untuk senantiasa 

melarang setiap manusia untuk tidak menyebarkan informasi bohong, yakni 

sebagai berikut: 

                                      

           

Terjemahnya.: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu 

orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan 

teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada 

suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan 

kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” (Q.S. Al-Hujurat : 6) 

Dari ayat di atas, maka jelas dalam menjalankan aktivitas citizen 

journalism haruslah berlandaskan pada fakta yang benar-benar terjadi dan tidak 

mengada-ada terhadap kebenaran suatu peristiwa untuk disajikan kepada 

masyarakat. 
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Aktivitas citizen journalism sangat mungkin bisa dilakukan oleh setiap 

orang tanpa terkecuali mahasiswa yang memiliki pengaruh besar terhadap 

masyarakat kelak dalam hal sumbangsi ilmu pengetahuan kedepannya. sudah 

menjadi keharusan bagi para mahasiswa untuk ikut terlibat dan mengambil 

peluang ini untuk terlibat dalam kegiatan citizen journalism.  

Kampus IAIN Kendari merupakan kampus yang cukup terkenal dengan 

berbagai prestasinya dan juga sebagai kampus yang melahirkan mahasiswa-

mahasiswa yang berkompeten dengan ciri khas yang berbeda dengan kampus lain, 

yakni sebagai kampus yang memiliki basic ilmu agama yang lebih mendalam. 

Sebagai kampus yang memiliki visi Menjadi Pusat Pengembangan Kajian Islam 

Transdisipliner tentunya akan menciptakan mashasiswa atau alumni yang 

berkompeten dalam berbagai bidang keilmuan baik dalam ilmu keagamaan, iptek, 

dan lain-lain. 

Sudah menjadi salah satu prioritas kampus IAIN Kendari untuk 

melahirkan alumni yang berkompeten dalam bidang ilmu komunikasi, hal itu 

terlihat dari fakultas dan jurusan yang dibentuk sebelumnya, seperti jurusan 

komunikasi dan penyiaran islam (KPI) hal ini bertujuan untuk menciptakan para 

mahasiswa dan alumni yang cakap dalam bidang tersebut sehingga dapat 

berkontribusi bagi bangsa dan Negara dalam bentuk sumbangsi ilmu pengetahuan 

dan teknologi secara umum dan lebih terkhususnya menjadi jurnalis terpercaya 

dalam memberikan  informasi, mengontrol kebijakan dalam mengawal 

pemerintahan dan lain-lain. Hal itu terbukti dengan banyaknya alumni yang telah 

bergabung dalam berbagai media mainstream ataupun media online dalam hal ini 
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sebagai jurnalis, wartawan, broadcaster, reporter dan lainnya yang bertujuan tidak 

lain untuk mendalami dan berperan aktif dalam aktivitas jurnalisme. 

Jika dilihat, sebenarnya aktivitas jurnalisme telah menjadi sebuah trend di 

dalam civitas akademika IAIN Kendari itu sendiri, baik itu sebagai sebuah proses 

pembelajaran dalam sebuah mata kuliah hal itu terliht dengan adanya mata kuliah 

jurnalistik yang diajarkan secara berkelanjutan setiap jenjang semester khususnya 

dijurusan Komuikasi dan Penyiaran Islam ataupun sebagai bidang profesi yang 

digeluti sebagian mahasiswa, hal itu juga terlihat dari beberapa mahasiswa yang 

telah bergabung sebagai jurnalis diberbagai media online, walaupun sebenarnya 

media tersebut kurang cukup popular.  

Dengan sarana kampus yang cukup memadai, aktivitas citizen journalism 

yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Kendari dapat terlaksana dengan mudah hal 

itu disebabkan setiap mahasiswa yang ingin menyalurkan aktivitas jurnalismenya 

terfasilitasi dengan adanya media pendukung yang sangat penting dalam 

penyaluran kegiatan citizen journalism seperti media radio (radio fajar) dan 

sambungan internet (wifi) yang cukup kuat yang telah terpasang diberbagai 

gedung perkulian dan gedung-gedung lainya. 

Dengan kondisi tersebut, mahasiswa IAIN Kendari memiliki potensi untuk 

ikut terlibat dalam aktivitas citizen journalism ini, terlebih lagi Mahasiswa IAIN 

Kendari memiliki misi dakwah ataupun syiar islam untuk diemban, ditambah 

dengan perkembangan media online yang juga memiliki dampak buruk sehingga 

memunculkan permasalahan baru bagi masyarakat saat ini yakni meningkatnya 

penyebaran berita-berita atau informasi bohong melalui media internet yang kita 
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kenal saat ini dengan sebutan Hoax, sehingga diperlukan peran mahasiswa untuk 

menyadarkan dan memperbaiki hal tersebut, serta kembali meluruskan tujuan 

mulia dari aktivitas jurnalime tersebut. 

Sehingga penting bagi setiap mahasiswa IAIN Kendari yang terlibat dalam 

aktivitas citizen journalism ini untuk mempertahankan dan mengembangkan 

pengetahuan tentang kegiatan jurnalistik ini karena banyak memiliki manfaat bagi 

masyarakat terkhusus mahasiswa, tidak bisa dipungkiri bahwa aktifitas citizen 

journalism yang diterapkan atau yang dilakukan oleh setiap mahasiswa IAIN 

Kendari dalam memberikan informasi dan berita masih banyak kekurang baik dari 

segi unsur berita yang kurang lengkap serta penggunaan bahasa dan tulisan dalam 

menyajikan informasi yang itu juga belum memenuhi standar yang baik dan 

benar. 

Dari latar belakang diatas maka dalam penelitian ini, penulis ingin meneliti 

tentang sejauh mana keterlibatan ataupun kontribusi mahasiswa IAIN Kendari 

sebagai citizen Journalism melalui internet dengan Facebook sebagai wadah 

penyaluranya, dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat atau mahasiswa. 

dengan mengangkat judul : “Kontribusi Mahasiswa IAIN Kendari Sebagai Citizen 

Journalism Melalui Facebook”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah 

yaitu sebagai  berikut : 

1. Bagaimana kontribusi mahasiswa IAIN Kendari sebagai citizen 

journalism melalui media facebook? 
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2. Bagaimana teknik penulisan berita atau informasi mahasiswa IAIN 

Kendari dalam aktivitas citizen journalism? 

C. Tujuan dan manfaat penelitian 

1. Tujuan 

a. Untuk mengetahui sejauh mana kontribusi mahasiswa IAIN Kendari 

sebagai citizen journalism di media facebook 

b. Untuk mengetahui teknik penulisan berita atau informasi mahasiswa 

IAIN Kendari dalam aktivitas citizen journalism 

2. Manfaat  

a. Untuk memberikan sumbangsi pengetahuan seputar kegiatan citizen 

journalism dalam memberikan informasi kepada masyarakat 

b. Sebagai sumber rujukan mahasiswa untuk lebih menekuni kegiatan 

citizen journalism dalam memberikan informasi kepada masyarakat 

D. Definisi Operasional 

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam memaknai maksud dan 

tujuan penelitian ini, maka penulis perlu menegaskan definisi operasional 

penelitian yakni sebagai berikut: 

1. Kontribusi  

Kontribusi berarti sumbangan
3
, kata ini berasal dari bahasa Inggris yaitu 

contribute, contribution, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan 

diri maupun sumbangan.  Kontribusi yang dimaksud oleh peneliti disini ialah 
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peran, keikutsertaan maupun sumbangan mahasiswa terhadap kegiatan citizen 

journalism melalui media facebook. 

2. Citizen journalism 

Menurut Nurudin dalam bukunya “Jurnalisme Masa Kini” citizen 

journalism adalah keterlibatan warga dalam memberitakan sesuatu. Seseorang 

tanpa memandang latar belakang pendidikan, dan keahlian, dapat merancanakan, 

menggali, mencari, mengolah, melaporkan informasi (tulisan, gambar, foto, 

tuturan, video) kepada orang lain.
4
 

3. Facebook 

Facebook adalah salah satu situs jejaring sosial yang berbentuk media 

sosial yang memungkinkan penggunanya bisa membagikan konten baik berupa 

tulisan, gambar maupun video. 

4. Mahasiswa 

Mahasiswa dapat didefinisikan sebagai komunitas masyarakat yang berada 

dalam lembaga terikat pendidikan tinggi serta memiliki visi dan misi yang 

berbeda antara satu dengan yang lainya. 

Dari pengertian di atas, maka definisi operasional penelitian ini adalah 

mengenai tentang kontribusi mahasiswa IAIN Kendari sebagai citizen journalism 

melalui media Facebook. 
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