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BAB IV 

Gambaran Tempat Penelitian 

4.1 Deskripsi grup facebook Ende Flores NTT 

1. Profil grup Ende Flores NTT

Gambar 4.1 : Profil Facebook Grup Ende Flores NTT 

Sumber : facebook.com/photo.php?bid+1550846188468045&set=gm, diakses 

tanggal 22 Juni 2018 

Grup di Facebook berbeda dengan fanspage atau halaman, tujuan dari Grup di 

facebook adalah sebagai sebuah wadah, dimana setiap anggota yang bergabung 

didalam Grup tersebut memiliki  ketertarikan terhadap topik yang ada di Grup 

tersebut. Grup ini membahas informasi terbaru kota ende dari berbagai macam 

topik seperti olahraga, transportasi, pembangunan, ekonomi, politik dan lain 

sebagainya. Grup ini memiliki 74.789 orang anggota yang aktif maupun tidak 

aktif, anggota grup terdiri dari berbagai macam kalangan seperti pelajar, 

mahasiswa, PNS, wiraswasta, anggota DPR dll. Grup Ende Flores NTT tidak 

http://semarangkota.com/tekno/facebook/membuat-halaman-penggemar-di-facebook/
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hanya sebagai wadah dalam menerima informasi terbaru kota Ende saja, tapi juga 

sebagai tempat untuk mempererat hubungan kekeluargaan dalam bentuk media 

sosial. Admin juga menambahkan beberapa file yang ada dalam fitur grup seperti  

Acara 

Gambar 4.2 : Jadwal Kegiatan dalam Grup 

 

 

Sumber : facebook.com/groups/1939316889576/events/, diakses tanggal 22, juni 

2018. 

 

Acara yang di maksud adalah kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 

tertentu di kota ende, dan di postingkedalam grup ini meliputi berbagai macam 

kegiatan seperti pendaftaran calon bupati, flores overland, pesta adat, diskusi 

publik dan lain sebagainya. 

Gambar 4.3 : Video Informasi Terkini Kota Ende 
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Sumber : facebook.com/groups/198301316989576/videos/, diakses tanggal 22 

Juni 2018. 

 

Agar menambah daya tarik dan tidak kaku dalam Grup Ende Flores NTT, 

admin juga menyajikan berbagai macam video tentang kota ende yang meliputi 

lagu tadisional, rumah adat, proses tenun kain asli kota ende, keadaan terbaru, 

olah raga, pariwisata, dan juga transportasi.  

Gambar 4.4 : Postingan File Tentang Perkembangan Kota Ende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Facebook.com/groups/198301316989576/files/, diakses tanggal 23 Juni 

2018. 

 

Untuk menambah informasi dalamgrup,admin sebagai sumber informasi dan 

pengelola grup juga menyajikan beberapa file penting dengan format ms.word 

dan ms.axcel yang dapat diunduh dan digunakan sesuai kepentingan member. 

2. Aturandalamgrup Ende Flores NTT 

Dalam grup ini admin bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban dan 

kelancaran grup, maka dari itu admin membuat aturan sebagai berikut : 

“Assalamualaikum Salam Sejahtera, Damai Sepanjang Masa buat kita smua 

Saya sebagai Admin ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan 

dengan Grup, baik menyangkut Postingan, Kata yang diperbolehkan dan lain-
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lain.Grup ini awalnya dibuat dengan tujuan sederhana menyatukan sedikit dari 

banyaknya orang Lio, Ende yang mungkin sekarang sedang terpisah di 

berbagai belahan bangsa dalam satu wadah yang berbentuk Grup 

facebook.dengan begitu diharapkan kita sbagai sesama putri putra Ende Lio 

Sare Pawe bisa lebih akrab dan intens dalam kembali mengakrabkan diri dg 

sesama ata kita_ Lio, Ende, itu satu.Mudah-mudahan disini kita bisa lebih 

mengenal satu sama lain, di sini kita hapus perbedaan, di sini kita kawinkan 

mimpi dan angan, di sini kita satukan tekad demi kejayaan kita punya watu 

tana, tidak usah patah smangat, pesimis kalo pertemuan kini hanya sebatas di 

dunia maya, krna tidak mustahil, di hari depan, di alam sebenarnya, kita bisa 

berdiri berdampingan, lakukan sesuatu, bertarung bersama bermodal tekad, 

kemauan dan kemampuan demi kita punya Ende Lio Sare Pawe. Mengenai 

POSTINGAN dengan melihat dan mempertimbangkan masukan dari kawan2, 

ka'e ari weta eda smua sudah menyepakati bahwa Pada dasarnya smua 

postingan diijinkan, asal yang mengandung nilai POSITIF buat kita bersama, 

karna menakar positif ato bermanfaatnya suatu postingan sbenarnya bukan hal 

yang mudah, asal itu tidak menyebabkan pergesekan di antara sesama anggota 

grup.yang sangat DILARANG KERAS di sini adalah postingan yang berbau 

PORNOGRAFI, RASIS, yang menyangkut masalah SARA (negatif), dan 

yang memuat kata-kata yang bersifat menghujat dan sebangsanya!!! 

Kemudian, mengingat jumblah member yang terus bertambah kami dari panel 

admin telah mngambil beberapa kebijakan tambahan diantaranya, tiap 

member boleh mengupload foto atau gambar tentang apa saja asal masih 

memuat hal2 tentang daerah kita , yang membagikan postingan profokatif 

akan langsung dikeluarkan, yang masih bandel mebagikan foto2 pribadi (foto 

muka idung sendiri dll) postingannya akan langsung didelete (anggap ini 

merupakan pemberitahuan resmi) buat ebe2 ata so ka'e ja'o ono maaf, iwa si 

bermaksud kurang ajar ato apa, ja'o yg dipercayakan menulis ini jdi, dari 

lubuk hati yang terdalam, ja'o ono maaf kalo ada kata2 yang mungkin ebe ka'e 

anggap kurang etis yang trakhir ja'o, mwakili rekan2 admin, meminta maaf 

klo slama ini ada ditemukan sesuatu yg iwa berkenan re ate, tolong terima ini 

Grup, ini bukan hanya milik kami admin, tolong jaga molo2, kita re one na 

kluarga mesa, meski kita beda ibu laen bapak satu tanah kita tetap ka'e ari, 

kita mai re sa'o yang sama, Sa'o Lio Ende mari sama2 kita jadikan grup sbagai 

prsembahan kecil sderhana dari kita untuk kita dan kita punya tanah_ 

mungkin itu saja dari kami, smoga Tuhan slalu jaga tiap dari kita, dimanapun 

berada. Salam_” (Sumber : admin grup facebook Ende Flores NTT). 

 

4.2 Profil mahasiswa ende dikota malang 

Kota Ende adalah ibu kota Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 

dan terletak di pesisir selatan Pulau Flores.Dari data yang di ambil dari website 
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http://kelembagaan.ristekdikti.go.id, kota ende memiliki 1 universitas dan 

beberapa perguruan tinggi sebagai berikut : 

1. Universitas Flores 

2. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula 

3. Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero 

4. STKIP Simbiosis 

5. Akademi Bahasa Asing Santa Mary Ende 

6. Politeknik St Wilhelmus 

7. Akademi keperawatan Ende 

Dari kurangnya perguruan tinggi dan jurusan untuk dipelajari yang ada di kota 

ende menjadi salah satu alasan kenapa mahasiswa asal kota ende memilih untuk 

kuliah diluar kota ende. Kota malang menjadi salah satu destinasi pendidikan 

yang dipilih orangtua dan mahasiswa asal ende karena dilihat dari berbagai factor 

seperti banyaknya PTS/PTN dan sekolah tinggi, mudah dalam mendapatkan 

kebutuhan untuk menunjang perkuliahan, dan dana yang dibutuhkan sesuai 

dengan pendapatan orang tua.Salah satu bukti antusias dan kerja sama pemerintah 

kota ende dalam menjaga kerja sama dalam bidang pendidikan dapat dilihat 

dalam ulasan yang dilansir merdeka.com malang 

Rombongan DPRD Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur, menimba ilmu 

pengaturan pemondokan serta dasar penegakannya ke Kota Malang. Rombongan 

diterima oleh Asisten Pemerintah dan Kesra Kota Malang, Abdul 

Malik.Rombongan tamu yang dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kabupaten 

Ende, Yulius Cesar Nonga, di ruang Palapa Balaikota Malang, Selasa 
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(5/7).Rombongan berjumlah 9 orang.Walikota dalam sambutan yang dibacakan 

Abdul Malik menyampaikan apresiasinya, karena telah memberikan kepercayaan 

Kota Malang sebagai kota tujuan studi banding. 

Agenda tersebut diharapkan akan mempererat hubungan kerjasama antara 

kedua pemerintah daerah.Malik menjelaskan, tentang visi Kota Malang sebagai 

kota bermartabat, yakni bersih, makmur, adil, religius-toleran, terkemuka, aman, 

berbudaya, asri dan terdidik. Kota Malang juga mempunyai motto Tri Bina Cita 

Kota Malang, yakni sebagai kota industri, kota pariwisata dan kota 

pendidikan."Kota Malang menerbitkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2006, 

tentang penyelenggaraan usaha pemondokan, yang mengatur tentang perizinan 

juga mengatur hak dan kewajiban baik bagi penyelenggara pemondokan, 

pemondok, masyarakat dan pemerintah daerah," ujar Malik. 

Peraturan tersebut dilengkapi dengan Perda nomor 16 tahun 2010, tentang 

pajak daerah di mana tercantum objek pajak hotel. Di dalamnya termasuk 

mengatur pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 dikenai pajak 

sebesar 5 persen dari kamar yang dihuni."Peraturan daerah ini diharapkan tercipta 

situasi yang tertib, aman, nyaman dan kondusif khususnya bagi para pelajar atau 

mahasiswa dan para pekerja dalam melakukan aktivitasnya," katanya.  

(merdeka.com) 

Kota Malang juga mendapatkan tambahan pemasukan bagi peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga diharapkan tujuan otonomi daerah 

dapat terwujud. 
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Gambar 4.5 : Sumber Informasi Terkini Kota Ende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kunjungan DPRD Kabupaten Ende ke Kota Malang©2017 

merdeka.com/Humas Pemkot Malang, diakses tanggal 23 Juni 2018 

 

Tujuan otonomi daerah yakni peningkatan pelayanan, kesejahteraan masyarakat 

dan peningkatan daya saing daerah, dapat mempercepat tercapainya visi Kota 

Malang sebagai kota bermartabat.Sementara Yulius Cesar Nonga 

mengungkapkan, tujuan kunjungannya terkait penyelenggaraan usaha 

pemondokan. Ilmunya yang diperoleh akan ditindaklanjuti dengan kebijakan di 

Kabupaten Ende."Kami ingin sharing berkaitan dengan penyelenggaraan usaha 

pemondokan di Kota Malang, agar mendapat banyak referensi untuk dituangkan 

dalam regulasi daerah," katanya.Acara dilanjutkan dialog interaktif, tukar cindera 

mata dan diakhiri foto bersama. 

4.3 Informasi Yang Diposting 

1. Proses pembangunan kantor PT TASPEN cabang Ende, gambar diambil 

oleh admin grup Ende Flores NTT berlokasi di jalan Eltari Kota ende dan 

yang menjadi sumber informasi adalah admin itu sendiri. 
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Gambar 4.6 :  Informasi Terkini Kota Ende 

 

 

 

 

Sumber : facebook.com/groups/198301316989576/photos/, diakses tanggal 23 

Juni 2018. 

 

2. Acara adat Ende Lio tepatnya di desa Moni kelimutu, salah satu prosesesi 

adat ende lio dalam mempersilahkan turis mancanegara “rombongan 

pelajar asal denmark” mengikuti acara adat 

Gambar 4.7 : Informasi Terkini Tentang Acara Adat Kota Ende 

 

 

 

Sumber : Sumber : facebook.com/groups/198301316989576/photos/, diakses 

tanggal 23 Juni 2018.  

 


