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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, 

termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait 

dibidang tersebut (UU No.9 tahun 1990: 2). Pariwisata merupakan industri yang 

terus berkembang di dunia, sejak lama pariwisata bagi negara maju telah 

merupakan bagian dari kebutuhan hidup. Kegiatan kepariwisataan bahkan 

merupakan suatu aktivitas dan pemenuhan kebutuhan yang wajar. 

Oleh karena itu peningkatan sektor pariwisata sangat dibutuhkan bagi 

Indonesia, salah satu cara untuk mendukung peningkatan sektor pariwisata adalah 

dengan memberikan kemudahan kepada para wisatawan dalam memperoleh 

informasi mengenai pariwisata di daerah tersebut. Selain hal tersebut juga 

diperlukan adanya sebuah sarana untuk memperkenalkan tempat wisata, beserta 

dengan fasilitas-fasilitas yang terdapat di tempat wisata tersebut. Pada saat ini 

media yang digunakan untuk mempromosikan pariwisata jauh lebih banyak dari 

periode sebelumnya. Kemajuan teknologi informasi berbaasis internet merupakan 

salah satu faktor pendorongnya. Teknologi ini sudah banyak diadopsi oleh 

kalangan pemerintahan, pendidikan, bisnis dan lainnya sebagai sarana promosi, 

desiminasi informasi dan transaksi. Salah satu bentuk dari kemajuan teknologi 

tersebut adalah internet. 

Internet saat ini telah berkembang sedemikian rupa menjadi sebuah 

teknologi yang mampu menciptakan dunia baru dalam realitas kehidupan 
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manusia. Tapi dengan kemampuan internet dalam menciptakan ruang-ruang maya 

yang amat cepat dalam kehidupan nyata, maka ketikaseseorang berselancar di 

internet bukan lagi sedang memakai internet sebagai teknologi, tapi memakai 

internet seperti bagian dari kehidupannya. Di tengah masih maraknya keberadaan 

media-media konvensional seperti televisi, koran maupun radio kini masyarakat 

berada di tengah arus perubahan yang deras dengan keberadaan media-media 

sosial 

Dalam penjelasan Curran dan Lennon (Van Dijk, 2006:20) salah satu 

bentuk baru dalam berkomunikasi yang ditawarkan salam dunia internet adalah 

media sosial. Dengan menggunakan media sosial dalam internet, pengguna bisa 

meluaskan perkataan ataupun hal yang dia alami. Selain itu bagian dari new 

media adalah “Network Society”. “Network society” adalah formasi sosial yang 

berinfrastuktur dari kelompok, organisasi dan komunitas massa yang menegaskan 

bentuk awal dari organisasi dari segala segi (individu, grup, organisasi, dan 

kelompok sosial). Dengan kata lain, aspek mendasar dari formasi teori ini adalah 

semua yang memiliki hubungan yang luas secara kolektivitas (Van Dijk, 

2006:20). 

Media sosial sudah menjadi sebuah kebutuhan pada masyarakat dengan 

latar belakang moderenitas saat ini. Media sosial dapat membantu manusia dalam 

berbagai aspek kebutuhan. Aspek hiburan, pendidikan, kesehatan, 

mengekspresikan diri, perhubungan dan lain lain. Instagram di era sekarang ini 

sangat di minati karena media sosial ini lebih fokus pada foto dan video yang 

berdurasi pendek di bandingkan media sosial lain yang berfokus pada kicauan, 
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perkataan atau status sehingga instagram lebih mudah di gunakan dan di nikmati, 

di tambah para artis lokal maupun manca Negara serta klub-klub olah raga 

international saat ini telah memiliki akun instagram sehingga dapat mengetahui 

kegiatan idolanya melalui foto dan video yang di unggah akun tersebut (Asad, 

2014:23). 

Menurut, (Nurudin, 2011) Media sosial memberikan kemudahan pada 

penggunanya untuk berinteraksi. Hubungan antara perangkat mobile dan halaman 

web internet melalui "jaringan sosial" telah menjadi standar dalam komunikasi 

digital. Kemunculan teknologi internet turut pula mempengaruhi perkembangan 

penggunaan media sosial di masyarakat. Media sosial adalah media online yang 

mendukung interaksi sosial. Berbicara tentang penggunaan media sosial 

sebenarnya merupakan salah satu aspek dari kajian komunikasi yang meliputi: 

perilaku komunikator atau komunikan, efektivitas media atau pesan, penggunaan 

media, kemasan pesan, konteks komunikasi, situasi komunikasi, kerangka rujukan 

(frame of reference) komunikator atau komunikan, bidang pengalaman (field of 

experience) komunikator atau komunikan, termasuk motivasi tindakan memilih 

media (Hamidi, 2010:47).  Karjaluoto (2008:2) mengungkapkan bahwa istilah 

media sosial menggambarkan sebuah media sehingga para pengguna dapat 

dengan mudah berpartisipasi dan memberi kontribusi di dalam media tersebut. 

Karakteristik umum yang dimiliki setiap media sosial yaitu adanya keterbukaan 

dialog antar para pengguna 

Kegunaan media sosial yang beragam menjadikan media sosial tidak 

hanya sebagai media bersosialisasi. Sebagai contoh, media sosial bisa menjadi 
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media promosi wisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor andalan 

pembangunan perekonomian Indonesia yang semakin menunjukan peran yang 

signifikan. Dalam upaya meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional 

sebagai tempat tujuan wisata, maka perlu meningkatkan promosi wisata Indonesia 

ke dunia internasional dengan pemanfaatan internet atau media sosial sebagai alat 

bantunya. Selain tempat pariwisata dalam sebuah daerah yang diuntungkan, pihak 

lain yang merasakan keuntungan atas banyaknya akun media sosial yang 

membantu promosi wisata adalah dari pemerintah, karena kebanyakan akun yang 

memberikan informasi-informasi dan promosi terkait pariwisata lebih banyak 

dilakukan oleh industri kreatif anak muda atau bisa dikatakan pihak swasta.  

Keuntungan yang didapatkan tentu saja dengan banyaknya akun-akun tersebut 

pemerintah atau Dinas Pariwisata teringankan dari sisi periklanan atau publishing 

pada sebuah tempat yang memiliki potensi wisatanya. Salah satu media sosial 

yang sekarang banyak digunakan untuk media promosi adalah instagram 

Aktifitas virtual di dalam media sosial Instagram adalah dengan menjadi 

pengikut Instagram (followers) dan mengikuti akun pengguna lainnya (following). 

Dengan demikian komunikasi antara sesama pengguna Instagram sendiri dapat 

terjalin dengan memberikan tanda suka dan juga mengomentari foto-foto yang 

telah diunggah oleh pengguna lainnya. Pengikut juga menjadi salah satu unsur 

yang penting, dimana jumlah tanda suka dari para pengikut sangat mempengaruhi 

apakah foto tersebut dapat menjadi sebuah foto yang populer atau tidak. Melalui 

aplikasi ini, pengguna dapat saling ”berkomunikasi” dengan foto. Ini adalah 
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bentuk komunikasi yang baru dimana komunikasi tidak lagi berupa verbal tapi 

juga dalam bentuk foto/gambar.  

Media sosial Instagram memiliki fasilitas seperti fitur explore, dimana 

pengguna dapat melihat foto maupun video yang disukai banyak orang. Sampai 

pada saat ini sesama pengguna sering memberikan like pada sebuah foto dan 

memberi komentar terhadap foto orang lainyang berada pada fitur explore. 

Semakin seringnya para pengguna berhubungan lewat sebuah fotodan 

berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya, hubungan para pengguna pun 

menjadi lebih erat lagi, terlebih bila mereka tahu bahwa mereka berada di satu 

lokasi yang sama. Hal inilah yang pada awalnya menjadi permulaan dari 

munculnya komunitas-komunitas pengguna Instagram atau lebih sering dikenal 

dengan sebutan Instameet. 

Dengan adanya Instameet, semangat mendapatkan sebuah tanggapan dari 

pengguna lainnya menjadi hal yang penting ketika mengunggah foto. Tidak hanya 

itu saja, pengguna didorong untuk mengambil foto lebih banyak lagi dan 

memungkinkan para pengguna untuk berpikir bahwa hasil foto mereka lebih 

artistik daripada sebelumnya.Instameet tidak hanya dikategorikan dari negara-

negara, melainkan kota-kota besar di sebuah negara.Instameet juga rutin 

menggelar kegiatan gathering/meet-up antar pengguna Instagram yang disebut 

Worldwide Instameet (WWIM).  

Sebagai sebuah media sosial dengan platform photo sharing yang dikenal 

sebagai Instagram yang kini memiliki lebih dari ratusan juta pengguna dan terus 

tumbuh, secara radikal telah merubah pemaknaan tentang fotografi yang memiliki 
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makna berbeda, berdasar data yang peneliti kutip dari media online kompas.com, 

Indonesia menjadi negara dengan pengguna Instagram terbesar se-Asia Pasifik. 

Dari 700 pengguna aktif bulanan alias monthly active user (MAU) yang diraup 

Instagram secara global, 45 juta di antaranya berasal dari Indonesia. Angka 45 

juta MAU menunjukkan peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan 

Januari 2016. Kala itu, MAU Instagram di Indonesia hanya 22 juta (Kompas.com 

edisi, 27/07/2017). 

Worldwide Instameet Indonesia didirikan guna mendukung penyebaran 

informasi melalui media digital serta dukungan anggota yang tersebar di seluruh 

Indonesia dan diperkuat dengan jaringan komunitas photographer di dunia 

sehingga menjadikan Worldwide Instameet Indonesia merupakan media yang 

memiliki jangkauan yang sangat luas sekaligus efisien dalam melakukan setiap 

aktifitas penyebaran informasi dalam bentuk foto melalui dunia digital. 

Peran komunitas di era media sosial ini sangat berkembang pesat. Untuk 

membangun brand komunitas para pegiat sosial media ini dengan menjaga 

reputasi para pegiat sosial media melalui unggahan foto  menuliskan caption yang 

lebih menarik dalam memberikan informasi kepada follower. Sudah banyak sekali 

saat ini akun instagram yang memang meneksplorasi keindahan alam Indonesia. 

Contohnya saja akun instagram @folkindonesdia, @exploreindonesia, 

@jalan2men, @indonesiaparadise, @exploremalang, @indonesia_paradise, 

@indonesiajuara dan lain sebagainya. Akun tersebut tidak menggunggah foto 

hasil sendiri melainkan merespon dari akun orang lain, hal ini sangat membantu 

dalam meningkatkan citra pariwisata suatu daerah tentunya. Misalnya instagram 

http://indeks.kompas.com/tag/instagram


 

 

7 

 

@exploremalang sangat membantu dalam pembentukan citra pariwista Kota 

Malang sebagai tempat pariwisata yang menyenangkan, bisa dilihat dari postingan 

foto yang menampilkan keindahan pesona alam kota Malang dengan latar 

belakang gunung. 

Salah satu komunitas yang terbentuk berkat adanya acara Worldwide 

Instameet dan juga dikarenakan adanya minat atau hobi yang sama dalam bidang 

photography dan menjelajahi tempat-tempat wisata baru adalah Komunitas 

Instameet (Explore Banjar). Komunitas Explore Banjar di Kalimantan Selatan 

sendiri sangat berperan banyak dalam mempromosikan wisata-wisata yang berada 

di Kalimantan selatan melalui foto/gambar yang mereka unggah. Komunitas ini 

terbentuk dari kegiatan pemuda yang mempunyai hobi sama yakni fotografer, 

artinya komunitas ini bukan bentukan dari pemerintahan atau dinas-dinas terkait. 

Hal yang melatar belakangi terbentuknya komunitas ini adalah Explore Banjar 

terbentuk atas adanya ide kreatif dari beberapa founder untuk membuat suatu 

komunitas yang notabene belum ada di Banjar pada saat itu (namun sudah marak 

di luar Kalimantan Selatan). komunitas ini merangkul para pencinta fotografi 

didaerah Banjar dan sekitarnya untuk mempromosikan pesona wilayah mereka 

masing-masing dan membuktikan kalau Banjar juga tak kalah bagus dengan 

daerah-daerah lainnya (Pernyataan Subjek penelitian, Hendra Bangkit Pramana, 

2017) 

Dengan daerah yang cukup luas, berdasar pengamatan peneliti dari 

berbagai postingan di instagram @explorebanjar, Kalimantan Selatan sendiri 

memiliki banyak wisata alam yang belum terjamah dan tidak diketahui khalayak 
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luas, salah satunya yaitu wisata Bukit Matang Kaladan, yang terletak di Desa 

Tiwingan Lama, Kecamatan Aranio, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan 

Selatan berjarak sekitar 25 kilometer dari Kota Banjarbaru. Bukit ini menjadi 

sangat terkenal setelah komunitas Explore Banjar melakukan perjalanan wisata ke 

bukit Matang Kaladan dan memposting keindahan yang berada di bukit tersebut 

menggunakan media sosial instagram. Ada juga beberapa tempat wisata yang 

dahulunya sepi dan tidak diketahui banyak orang, misalnya Pulau Sirang, Bukit 

Batu, Tahura Sultan adam, Bukit Palawang, Bukit Langgara, Samber Gelap, Bukit 

Rimpi dan Danau Seran. Setelah para anggota komunitas Explore Banjar 

berkunjung dan memposting keindahan melalui foto/gambar yang mereka ambil 

dari tempat wisata tersebut ke media instagram dan memberikan informasi secara 

lengkap atas keberadaan tempat tersebut, sehingga dalam beberapa minggu 

wisata-wisata tersebut mulai ramai dikunjungi. Komunikasi melalui foto itulah 

yang selama ini dipakai untuk mempromosikan potensi pariwisata Kalimantan 

Selatan  serta “menjual” objek dan daya tarik wisata sebuah daerah. Selain wisata 

alam, komunitas Explore Banjar juga memberikan informasi yang lengkap terkait 

dengan keberadaan wisata kuliner yang dimiliki oleh daerah dan aktifitas budaya 

di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. 

Berdasar dari banyaknya postingan-postingan foto diinstagram 

@explorebanjar para anggota komunitas Explore Banjar Kalimantan Selatan terus 

memberikan peran untuk menghasilkan foto tempat pariwisata lainnya yang lebih 

menarik dan menjadikannya fenomena promosi wisata melalui media sosial 

Instagram yang menyenangkan. Komunitas ini juga membuat suatu event atau 
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acara yang menyajikan acara seperti musik-musik sehingga selain untuk 

memprosikan tempat wisata tersebut juga melakukan suatu aktivitas positif atas 

keberadaan tempat wisata tersebut. Peneliti tertarik ingin mengetahui bagaimana 

pemanfaatan jejaring sosial instagram oleh anggota komunitas Explore Banjar 

Kalimantan Selatan sebagai media promosi wisata Kalimantan Selatan.  

Untuk  itu  peneliti  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul 

“Pemanfaatan Jejaring Sosial Instagram Oleh Komunitas Explore Banjar Sebagai 

Media Promosi Wisata Kalimantan Selatan” 

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan uraian diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut: “Bagaimana pemanfaatan jejaring sosial instagram oleh 

komunitas Explore Banjar sebagai media promosi wisata Kalimantan Selatan?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapapun tujuan penelitian yang ingin dicapai untuk mengetahui 

pemanfaatan jejaring sosial instagram oleh komunitas Explore Banjar sebagai 

media promosi wisata Kalimantan Selatan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Akademis  

  Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk 

penelitian yang sejenis di bidang ilmu komunikasi dalam hal mengenai 

pemanfaatan jejaring sosial instagram oleh komunitas. 
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4.2 Manfaat Praktis 

  Memberikan tambahan wawasan kepada kalangan masyarakat luas 

dalam melakukan  promosi melalui media sosial, selain itu penelitian ini 

diharapkan memberikan informasi baru bagi para pengguna media sosial 

khsusunya instagram tentang fungsi pada media promosi yang tidak hanya 

dilakukan pada media massa tapi juga bisa dimaksimalkan melalui media 

sosial, baik instagram, facebook, twitter atau youtube 

 

 


