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BAB II 

 

TINJUAN PUSTAKA 

 

2.1 Perkembangan Penggunaan Media Sosial 

Kajian utama dalam penelitian ini pada dasarnya adalah aktifitas virtual 

yang dilakukan komunitas di media sosial dengan menggunakan fasilitas 

berkecepatan tinggi yakni internet, terfokus pada pemanfaatan Instagram 

@Explorebanjar untuk media promosi wisata Kalimantan Selatan, dengan 

demikian pada sub bab ini peneliti memaparkan kajian internet baik secara 

historikal maupun konsep yang juga di kombinasikan dengan beberapa 

pemahaman tentang media sosial. Dewasa ini perkembangan teknologi semakin 

pesat, dengan demikian banyak hal yang dapat dikerjakan dengan mudah. Salah 

satunya dalam hal berkomunikasi. Jika dahulu kala orang berkomunikasi dengan 

bertatap muka secara langsung agar pesan yang disampaikan dapat diterima 

dengan baik, namun sekarang orang tidak harus bertatap muka secara langsung 

agar dapat berkomunikasi. Sehingga komunikasi dapat berlangsung lebih mudah 

dengan adanya teknologi, tentu dalam koteks ini adalah proses promosi melalui 

media sosial Instagram @Explorebanjar.  

Berbagai teknologi telah dikembangkan para ilmuwan agar memudahkan 

manusia dalam berkomunikasi. Mulai dari radio, telepon, televisi, hingga internet. 

Bahkan dengan kemajuan teknologi sekarang ini,orang dapat berkomunikasi 

dengan orang lain pada tiap detik. Baik itu dengan orang yang dikenal hingga 

orang yang tidak dikenal. Komunikasi tersebut bisa terjadi dengan dua arah 

maupun satu arah. Teknologi mulai dari radio hingga internet memungkinkan 
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komunikasi yang sulit dilakukan menjadi bisa dilakukan. Salah satu dari sekian 

banyak temuan para ahli, yang fenomenal adalah media internet. 

Sementara menurut Reddick dan King (1996: 100) “internet adalah suatu 

istilah yang digunakan untuk menggambarkan saling hubungan antara jaringan-

jaringan komputer yang sedemikian rupa, sehingga memungkinkan komputer- 

komputer itu berkomunikasi satu sama lain”. Internet mencakup puluhan ribu 

jaringan komputer yang saling terhubung untuk membentuk jaringan global, 

memungkinkan setiap computer pada suatu jaringan dapat berkomunikasi dengan 

komputer lain di jaringan lain . Internet memberikan banyak sekali manfaat, ada 

yang bisa memberikan manfaat baik dan buruk. Baik bila digunakan untuk 

pembelajaran informasi dan buruk bila digunakanuntuk hal yang berbau 

pornografi, informasi kekerasan, dan lain-lainnya yang negatif. 

Internet ini memungkinkan pengguna komputer di seluruh dunia untuk 

saling berkomunikasi dan berbagi informasi dengan cara saling 

mengirimkan email, menghubungkan komputer satu ke ke komputer yang lain, 

mengirim dan menerima file dalam bentuk teks, audio, video, membahasn topik 

tertentu pada newsgroup, website, social networking dan lain-lain. Internet dapat 

menghubungkan orang dari berbagai belahan dunia baik itu yang belum mengenal 

atau yang sudah mengenal, baik itu dari suku, rasa atau agama yang berbeda, 

semuanya dapat berkomunikasi langsung melalui media internet. Sebab di dalam 

media internet memang banyak sarana pendukung bagi manusia untuk melakukan 

komunikasi. Seperti yang diungkapkan oleh Tracy (1991) dalam Reddick, internet 

adalah semacam jagad raya yang terus menerus berkembang memiliki geografi, 
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‘cuaca’, dan budaya sendiri. Dalam dunia cyber ini, berbagai orang dalam penjuru 

dunia berkomunikasi melalui zona waktu yang berbeda tanpa saling bertatap 

muka, dan informasinya tersedia 24 jam sehari dari ribuan tempat (Reddick dan 

King 1996:112).  

Salah satu bentuk baru dalam berkomunikasi yang ditawarkan dalam dunia 

internet adalah media sosial. Dimana dengan menggunakan media sosial dalam 

internet, pengguna bisa meluaskan perkataan ataupun hal yang dia alami.  Seperti 

yang diutarakan oleh Kaplan dan Haenlein, media sosial adalah “sebuah 

kelompok jaringan yang berbasiskan aplikasi dalam internet yang dibangun 

berdasar teknologi dan konsep web 2.0, sehingga dapat membuat pengguna 

(users) menciptakan dan mengganti konten yang disebarkan”. Istilah “web 2.0” 

digunakan secara khusus untuk menjelaskan teknologi semacam wikis, 

weblogs, dan media internet lainnya. Web 2.0 penting untuk media sosial karena 

mampu mempercepat pertumbuhan dari media sosial (Kaplan dan Haenlein, 

2010:156). 

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. Sosial media dapat dirubah oleh waktu dan diatur ulang oleh 

penciptanya, atau dalam beberapa situs tertentu, dapat diubah oleh suatu 

komunitas. Selain itu sosial media juga menyediakan dan membentuk cara baru 

dalam berkomunikasi. Seperti diketahui, sebelum muncul dan populernya media 
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sosial, kebanyakan orang berkomunikasi dengan cara sms atau telpon lewat 

handphone. Namun sekarang dengan adanya media sosial, orang cenderung 

berkomunikasi lewat layanan obrolan (chat) atau berkirim pesan lewat layanan 

yang tersedia di media sosial, Berdasarkan Karjaluoto (2008:4), media sosial ada 

6 macam yaitu: 

1.  Blog (blogs or web blogs), yaitu sebuah website yang dapat digunakan 

untuk memasang tulisan, baik oleh satu orang atau kelompok, dan juga 

menyediakan ruang sehingga pembaca tulisan dapat memberi komentar. 

Banyak macam-macam blog di dunia, dan blog menjadi popular karena 

menyediakan perspektif yang utuh dan asli mengenai topik-topik tertentu. 

2.  Forum (Forums), yaitu sebuah situs dimana beberapa pengguna (users) 

dapat menyusun topik dan mengomentari topik yang dibuat. Semua orang 

yang mengunjungi situs tersebut dapat memberikan komentar. Selain itu, 

biasanya forum ini dijadikan rujukan bagi mereka yang tertarik pada suatu 

topik. Contoh dari forum yang cukup popular adalah kaskus. Di dalam 

kaskus terdapat berbagai topik yang diciptakan oleh para pengguna situs 

atau diusulkan oleh para pengunjung situs tersebut. 

3. Komunitas Konten (content communities), yaitu situs yang memungkinkan 

pengguna (users) untuk memasang atau menyebarkan konten. Konten 

yang dipasang dan disebarkan biasanya berupa video atau foto untuk 

bercerita dan berbagi. Beberapa situs ini menyediakan layanan untuk 

voting, sehingga pengunjung dapat ikut menentukan relevansi konten yang 

akan dipasang dan disebarkan. 



15 

 

4. Dunia virtual (virtual worlds), merupakan sebuah situs yang menyediakan 

dunia virtual bagi para pengunjungnya. Yaitu dunia yang seolah-olah 

nyata, dikarenakan pengunjung bisa saling berinteraksi dengan 

pengunjung lainnya, namun pada dasarnya dunia tersebut hanya ada di 

dalam internet. Salah satu contoh yang cukup popular dari dunia virtual 

adalah situs game on-line. Pengunjung dapat berinteraksi dan berjuang 

bersama dengan pengunjung lain atau dapat juga bersaing dengan 

pengunjung lain.  

5. Wikis, yaitu situs penghasil data-data atau dokumen-dokumen. Dalam situs 

ini, pengunjung yang telah diterima sebagai pengguna (users) resmi dapat 

mengganti atau menambah konten yang ada dalam situs dengan sumber 

yang lebih baik. Wikipedia merupakan salah satu contoh dari situs wikis. 

6.  Jejaring Sosial (social networks), yaitu komunitas virtual yang 

memungkinkan pengguna (users) untuk berkoneksi dengan pengguna 

(users) yang lainnya. Beberapa situs jejaring sosial dibuat untuk 

memperluas jaringan kelompok (contohnya Facebook), sementara yang 

lainnya dibuat berdasarkan wilayah tertentu saja (contohnya Linkedln).  

Salah satu media sosial yang cukup popular yaitu jejaring sosial. Jejaring 

sosial merupakan struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau 

organisasi. Jejaring ini menunjukan jalan dimana mereka berhubungan karena 

kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan 

keluarga, setiap individu atau pengguna media sosial bebas memilih atau 

memosting apapun yang mereka inginkan untuk di share kepada pengguna media 
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sosial lainnya. Konsep tersebut juga kemudian dilakukan oleh Komunitas 

@Explorebanjar dengan melakukan beberaa postingan foto maupun video melalui 

jejaring sosial Instagram, tujuannya menyampaikan pesan dan informasi bahwa 

banyak tempat di Kalimantan Selatan yang bisa dijadikan potensi wisata.  

Penyampaian pesan maupun informasi yang dilakukan oleh Komunitas 

@ExploreBanjar tersebut bisa dikaitkan dengan teori Computer Mediated 

Communication (CMC). Computer Mediated Communication (CMC) ini 

merupakan konsep baru dalam bidang komunikasi. Konsep ini muncul sebagai 

hasil dari proses difusi inovasi dalam bidang teknologi komunikasi, terutama 

mengenai komunikasi melalui media baru, dalam konteks penelitian ini 

komunikasi melalui media baru bisa dimaknai dengan penggunaan media sosial 

instagram @explorebanjar untuk memberikan infomasi promosi terkait potensi 

wisata di Kalimantan Selatan. Secara lebih teknis (Darmawan, 2012:133) 

menjelaskan bahwa, Computer Mediated Communication (CMC) adalah aplikasi 

hasil difusi inovasi teknologi komunikasi berupa komputer yang dijadikan 

medium dalam proses komunikasi. CMC dapat dipandang sebagai suatu alih 

teknologi komunikasi yang membawa arahan pada pemakaian komputer sebagai 

media dalam mengolah ide/pesan dan informasi yang bersifat axiomatic 

(informasi yang sudah jelas kebenarannya).  

 Pemahaman tentang teori Computer Mediated Communication (CMC) 

dimaknai oleh A. F Wood dan M.J Smith (2004 :331) adalah segala bentuk 

komunikasi antar individu, individu dengan kelompok yang saling berinteraksi 

melalui computer dalam suatu jaringan internet. Dalam perkembangannya 
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komunikasi melalui media computer ini terjadi adanya peleburan antara 

komunikasi mediation (perantara) dan immediate (langsung). Mediation mengacu 

pada proses pertukaran pesan yang disampaikan melalui perantara media bentuk 

teknologi dari yang paling sederhana seperti kertas, sampai teknologi canggih 

seperti computer internet. Sedangkan Immediate merupakan komunikasi tatap 

muka secara langsung tanpa adanya media perantara apapun. 

Pada akhirnya Computer Mediated Communication (CMC) memiliki 

sistem yang dapat mendukung operasional komunikasi, seperti halnya komunikasi 

face to face (FtF), yang mana pesannya dapat disampaikan secara verbal dan non 

verbal, demikian pula komunikasi yang dilakukan diinternet pun dapat dilakukan 

secara verbal dan non verbal. Terdapat lima jenis sistem media yang mendukung 

CMC secara verbal dan non verbal yaitu : Text, graphics, images, audio dan 

video. Lima jenis sistem media ini apabila dikaitkan dengan operasional instagram 

bisa diartikan atau didefiniskan : Text (tertulis) dan Audio (Narasi): sebagai 

bentuk caption (Keterangan), Graphics, Images, dan Video adalah bentuk 

nonverbal yang biasa di posting melalui Instagram, dalam konteks penelitian ini 

tentu @explorebanjar. Lima jenis media ini digunakan untuk mendukung aktivitas 

komunikasi melalui internet yang disampaikan secara verbal maupun non verbal 

dan akan memberikan efek psikologis tertentu sesuai dengan keinginan dan 

ekspresi yang ingin ditampilkan pengguna internet (Wood dan Smith, 2005:390). 

2.2 Perkembangan Situs Jejaring Sosial 

Instagram yang digunakan oleh komunitas explore banjar yang akhirnya 

membuat akun @explorebanjar adalah termasuk dalam jenis jejaring sosial. Situs 
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jejaring Sosial adalah wadah untuk menghubungkan banyak orang dalam 

lingkungan sosial online melalui penggunaan website. Social Networking Site 

(SNS), atau situs jejaring sosial didefinisikan sebagai suatu layanan berbasis web 

yang memungkinkan setiap individu untuk membangun hubungan sosial melalui 

dunia maya seperti membangun suatu profil tentang dirinya sendiri, menunjukkan 

koneksi seseorang dan memperlihatkan hubungan apa saja yang ada antara satu 

member dengan member lainya dalam sistem yang disediakan. Pada konteksnya 

profit kemudian terbangun dalam banyaknya followers yang didapat oleh 

@Explorebanjar yang tidak jarang beberapa produk datang untuk bisa beriklan di 

situs tersebut (Asad, 2014:96) 

Instagram sebagai jejaring sosial dalam penelitian ini tentu 

@explorebanjar sebenarnya serupa dengan jenis lain dari media sosial dan 

komunitas online yang mendukung komunikasi lewat komputer. Namun yang 

membedakannya dengan media sosial lainnya, dan bahkan mendefinisikan 

kategori tertentu dari situs jejaring sosial adalah kombinasi fitur. Situs jejaring 

sosial menyediakan akses ke beberapa alat komunikasi untuk mendukung 

kemampuan seseorang dalam membangun sebuah identitas digital. Melalui fitur 

yang diberikan dalan setiap situs jejaring sosial, pengguna bisa mengetahui secara 

lengkap seperti nama, tanggal lahir, foto wajah, alamat, pekerjaan atau semua 

informasi seseorang yang disertakan di dalamnya 

 Jejaring sosial saat ini telah menguasai kehidupan para pengguna Internet. 

Layanan yang dihadirkan oleh masing-masing situs jejaring sosial berbeda-beda. 

Hal inilah yang merupakan ciri khas dan juga keunggulan masing-masing situs 
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jejaring sosial. Tetapi umumnya layanan yang ada pada jejaring sosial adalah 

chating, email, berbagi pesan, berbagi video atau foto, forum diskusi, blog, dan 

lain-lain. Pemanfaatan situs jejaring sosial atau social networking telah menjadi 

trend atau gaya hidup bagi sebagian masyarakat. 

Sedangkan Media sosial menurut Dailey dalam (Jamali & Abolhassani, 

2006:83) adalah konten online yang dibuat menggunakan teknologi penerbitan 

yang sangat mudah diakses dan terukur. Yang paling penting dari teknologi ini 

adalah terjadinya pergeseran cara mengetahui orang, membaca dan berbagi berita, 

serta mencari informasi dan konten. Ada ratusan saluran social media yang 

beroperasi di seluruh dunia saat ini, dengan empat besar raksasa media yaitu : 

facebook, LinkedIn, Instragram dan twitter. Kesimpulan dari uraian tersebut yaitu 

dengan semakin berkembangkan media sosial yang terjadi adalah akan 

memberikan tempat untuk membangun jaringan pertemanan dan bisnis, 

dikarenakan jejaring sosial merupakan bagian dari media sosial. 

Jejaring sosial merupakan suatu struktur sosial antara pelaku, sebagian 

besar individu, atau organisasi, yang menunjukkan cara mereka terhubung melalui 

berbagai hubungan sosial seperti persahabatan, rekan kerja, atau pertukaran 

informasi (Jamali & Abolhassani, 2006:87). Dari kacamata teori network, jaringan 

sosial dibahas dalam hal node dan ties. Hubungan sosial dalam jaringan sering 

digambarkan dalam diagram, yang di dalamnya node adalah titik pusat, sedangkan 

ties adalah garis konektivitas sosial. Jaringan sosial dapat dipandang sebagai 

sistem hubungan sosial yang ditandai dengan serangkaian aktor dan ties dalam 

sosial mereka. Aktor merupakan istilah yang disebut social entities, sedangkan 
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ties adalah hubungan sosial, dengan demikian satu sama lain menciptakan 

jaringan sosial. Terdapat ada 4 prinsip penting yang mendasari perspektif jejaring 

sosial.  

1. Aktor, yang tindakan mereka (perilaku) dipandang bersifat saling 

tergantung, bukan mandiri atau otonom.  

2. Ties dan aktor menjadi saluran untuk transfer sumber daya, yang dapat 

bersifat material atau non-materi.  

3. Struktur jaringan dipandang sebagai yang membatasi perilaku individu.  

4. Struktur sosial, ekonomi, politik dan struktur lainnya dikonseptualisasikan 

sebagai pola permanen dari hubungan antara aktor (individu atau 

organisasi) dan ties (garis konektivitas). 

Jejaring sosial melihat ikatan relasi sebagai blok bangunan dari dunia 

sosial, setiap rangkaian hubungan relasi dikombinasikan dalam membuat pola 

jaringan, hal tersebut muncul dari koneksi antara orang, kelompok, dan hal 

lainnya. Jaringan sosial beroperasi di banyak tingkatan dan memainkan peran 

penting dalam memecahkan masalah dan membantu orang berhasil mencapai 

target serta tujuan. Van Dijk (2006) melalui penelitiannya memperlihatkan bahwa 

jejaring sosial terbentuk pada semua tingkatan masyarakat yang didukung oleh 

jaringan media, tingkatan tersebut terdiri atas:  

1. Individual relations  

Tingkatan ini merupakan tingkat yang paling utama dan sesuai 

dengan makna masuk akal dari (sosial) jaringan. Individu menciptakan 
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hubungan dengan anggota keluarga, teman, kenalan, tetangga, kolega, dan 

sebagainya. 

2. Group and organizational relations  

Individu membuat segala macam kelompok atau instansi bersama, 

beberapa dari mereka sementara dan longgar (seperti tim proyek dan milis) 

dan lainnya tetap dan tetap (Institusi dan Korporasi).  

3. Societal relation  

Individu, kelompok dan organisasi membentuk sebuah masyarakat 

yang dibangun berdasarkan nilai-nilai dalam masyarakat luas,  

4. Global relation  

Tingkat terakhir adalah tingkat hubungan global dalam sistem 

dunia masyarakat dan organisasi internasional.  

Menurut Dashgupta (2002:102), untuk menganalisa sebuah jejaring sosial, 

kita dapat melihat dari beberapa dimensi yang di milikinya diantaranya adalah 

sebagai berikut 1. Closeness: Kedekatan antara individu dengan orang lain dalam 

jaringan sosial. 2. Degree: Mengukur jumlah ties dalam jaringan. Hal tersebut 

mengukur aktivitas jaringan pada actor. 3. Eigenvector centrality: Mengukur 

pentingnya sebuah actor dalam jaringan. Ini memberikan skor relatif terhadap 

semua node dalam jaringan 4. Clustering coefficient: Merupakan grafik untuk 

Mengukur asosiasi antara dua actor. Fungsi grafik Clustering coefficient 

mengukur untuk menentukan apakah, grafik tersebut adalah jaringan kecil atau 

tidak. 5. Cohesion: Mengukur seberapa baik baris kode sumber dalam sebuah 

modul kerja sama untuk memberikan bagian tertentu dari fungsi. Hal ini 
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dinyatakan sebagai baik kohesi yang lebih tinggi atau kohesi rendah. Keuntungan 

dari kohesi tinggi adalah ketahanan, kehandalan, usabilitas, dan dimengerti. 

Kelemahan dari kohesi yang rendah sulit untuk mempertahankan, sulit untuk 

menguji, sulit untuk menggunakan kembali, dan sulit dimengerti. 6. Density: 

Merupakan derajat hubungan seorang responden mengenal satu sama lain. 

Jaringan/global tingkat kepadatan adalah jumlah ikatan dalam jaringan dengan 

jumlah mungkin. 7. Integration: Ukuran dispersi kelompok atau bagaimana link 

jaringan fokus pada actor tertentu. 8. Betweeness: Mengukur sejauh mana actor 

terletak diantara actor-actor lain di dalam grafik. Ini adalah yang paling kompleks 

dari ukuran sentralitas titik untuk menghitung. Ini adalah jumlah orang yang 

seseorang terhubung untuk secara tidak langsung melalui link langsung mereka. 

 Internet memberikan banyak kemudahan dalam pemanfaatan setiap 

fasilitas yang disuguhkan untuk di akses pengguna. Fasilitas yang terdapat di 

internet cukup banyak jenis dan kegunaannya sehingga dapat memberikan 

dukungan bagi kegiatan akademik, kalangan media massa, praktisi bisnis, 

keperluan pemerintahan, dan para peneliti Fasilitas tersebut seperti Telnet, 

Gopher, Wais, E-mail, Mailing list (milis), Newsgroup, File Transfer Protocol 

(FTP), Internet Relay Chat, USEnet, Bulletin Board Service (BBS), Internet 

Telephony, Internet Fax, Layanan Multimedia (WWW). Melihat itu semua, tidak 

heran jika internet di lihat sebagai perpustakaan multimedia yang sangat lengkap, 

bahkan sebagai dunia dalam bentuk lain (maya) 
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2.3 Aktivitas promosi melalui media sosial  

Dalam menciptakan persepsi di pikiran para wisatawan di Kaimantan 

Selatan mengenai potensi wisata-wisatanya, ,Melalui akun @explorebanjar 

komunitas ekplore banjar Kalimantan Selatan pemikiran menmanfaatkan akun 

tersebut agar cocok dan efektif dalam promosi wisatanya, terlebih agar persepsi 

dan image yang ingin disampaikan dapat melekat kuat pada wisatawan dan bisa 

bersaing dengan potensi wisata di tempat-tempat lainnya. 

Banyak media promosi yang dapat digunakan dari mulai yang umum 

hingga unik atau baru, misalnya menggunakan media atau jejaring sosial. Para 

anggota membuat akun @explorebanjar untuk memberikan informasi mengenai 

potensi wisata di Kalimantan Selatan agar bisa lebih dikenal masyarakat. biasanya 

dengan banyaknya wisatawan yang merasakan manfaat dari @explorebanjar yakni 

dengan memberikan feedback atau tanggapan yang positif bisa berupa comment 

dan banyak jumlah like atas sebuah postingan membuat wisatawan alain lebih 

percaya pada rekomendasi online dibanding iklan promosi umum seperti brosur, 

katalog, spanduk,dan lain lain 

Dalam sebuah pendapat dari (Tjiptono, 2008:219) mengatakan bahwa, 

Promosi menunjukan pada berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk 

mengkomunikasikan kebaikan produknya. promosi sendiri pada hakikatnya ialah 

salah satu bentuk dari komunikasi pemasaran. Maka dari itu promosi bisa 

diartikan sebagai aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, 

mempengaruhi, membujuk dan atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan 

dan produknya bersedia meminta, membeli, dan loyal pada produk yang 
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ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan menurut Machfoedz (2010 

: 16) menyatakan bahwa promosi dalam pemasaran adalah istilah yang digunakan 

untuk menerangkan arus informasi tentang produk dari pemasar sampai kepada 

konsumen. Pemasar menggunakan iklan, pemasaran langsung, publisitas, promosi 

penjualan, dan penjualan langsung untuk memberikan informasi yang mereka 

harapkan dapat mempengaruhi keputusan pembelian oleh konsumen. 

 Dari konsep yang diutarakan oleh kedua ahli diatas secara teknis telah 

dilakukan oleh komunitas @explorebanjar untuk terus memberikan informasi 

yang lengkap kepada followers dari akun instargram yang mereka gunakan 

sebagai media promosi untuk wisata di Kalimantan Selatan. Penyebaran informasi 

dilakukan dengan memposting tempat-tempat wisata yang sedang hits dan 

instagramable untuk kebutuhan refresing bagi para wisatawan, dalam sebuah foto 

biasanay diberikan caption atau keterangan yang bisa membuat followersnya 

terpersuasif dan membuat adanya rasa penasaran untuk datang langsung ketempat 

tersebut 

  Untuk mendapatkan proses atau cara-cara melakukan promosi melalui 

media sosial, peneliti berusaha membenturka apa yang dilakukan oleh 

@explorebanjar dari Zarella (2010, 167-182) yakni tentang tahapan melakukan 

promosi melalui media sosial, seperti berikut :  

1. Monitoring.  

Monitoring media sosial merupakan proses yang terus menerus dan 

harus menggunakan banyak system untuk menjamin tiada yang ada lewatkan. 

Konsep ini berhubungan dengan instensitas banyaknya @explorebanjar 
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membuat postingan, dalam proses monitoring sesuai dengan pengamatan 

peneliti tidak terdapat waktu tertentu dalam proses posting diakun instagram 

mereka, semua berjalan natural dengan mengedepankan kebutuhan posting, 

apabila memang dirasa perlu ada yang harus diposting @Explorebanjar admin 

akan melakukan hal demikian. 

2. Merespon.  

Kecepatan sangat penting akses dalam setiap postingan melalui media 

sosial sangat penting diperhatikan, karna akan banyak tanggapan yang datang, 

terlebih apabila sebuah akun yang digunakan sebagai media promosi telah 

mendapatkan kepercayaan dari followersnya. Dalam menggunakan akun 

instagram akan banyak komunikasi yang terjalin melalui kolom komentar 

antara admin dan followersnya, hal ini penting dilakukan karena sikap fast 

respon yang ditunjukkan admin untuk menjawab pertanyaan dari followers 

bisa dianggap bahwa followers tersebut mendapatkan perhatian khusus, dan 

selalu ada feedback atas apa yang telah diposting oleh @explorebanjar 

3. Riset.  

Riset bisa dilakukan dengan mengamati segmentasi melalui followers 

jika konteksnya menggunakan media sosial khususnya instagram, dalam 

kebanyakan kasus @explorebanjar melalui postingan-postingannya lebih pada 

pemilihan konten yang akan di upload karna berdasar pengamatan peneliti 

kebanyakan konten yang di uload rata-rata repost langsung dari followers 

akun tersebut. .  
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4. Kampanye Versus Ongoing Strategy.  

Kerja pemasaran media sosial dapat dibagi menjadi dua jenis: ongoing 

strategy dan kampanye. Ongoing strategy adalah kerja yang harus lakukan 

secara rutin: mengeposkan konten-konten yang bermanfaat ke forum-forum, 

dan seterusnya. Semua ini harus dilakukan sebelum melaksanakan monitoring 

untuk mencari masalah-masalah yang dikeluhkan oleh para pelanggan. 

Ongoing strategy dimaksudkan untuk membangun merek dan reputasi. 

Kampanye adalah semacam pemasaran media sosial yang mendatangkan 

pengunjung dalam jumlah yang banyak Kampanye ini harus sesuai dengan 

ongoing strategy dan memiliki tujuan dan jadwal yang jelas. Video-video 

viral, kontes-kontes dan peluncuran-peluncuran produk harus didukung 

dengan kampanye yang bertujuan sama. 

5. Integrasi.  

Salah satu kelebihan penting web 2.0 adalah idenya bahwa aplikasi-

aplikasi web harus dapat berbagi data dan beroperasi berbarengan dengan 

baik. Hampir setiap bagian promosi di media sosial dapat berintegrasi dengan 

minimal satu bagian lain, dan pengguna salah satu media sosial menjadi 

pengguna media sosial lain. Logis saja jika mengundang orang-orang yang 

berinteraksi dengan followers di Instagram @explorebanjar untuk bergabung 

dengan halaman Anda di Facebook.  

6. Call to Action (CTA). CTA  

Adalah undangan yang dibuat kepada para pengunjung dalam sosial 

media untuk melakukan tindakan tertentu yang menguntungkan. CTA adatnya 
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mempunyai salah satu dari dua tujuan berikut: stickiness dan conversion. 

Sticky CTA mengubah gelombang-gelombang traffic jadi pengunjung-

pengunjung yang kembali. Situs-situs media sosial dengan fungsi networking 

juga memberi opsi untuk mendorong para pembaca berkoneksi di situs-situs 

tersebut. Instagram memiliki sebuah fasilitas dalam colom search dengan 

menggunakan tanda taggar (#), fungsinya untuk mendapatkan apapun yang 

dibutuhkan dalam para followersnya, untuk akun @explorebanjar, bisa 

menggunakan #explorebanjar maka semua  postingan sekaligus akun resmi 

akan dengan mudah ditemukan. 

Secara konsep yang lebih matang terdapat berbagai cara yang bisa 

dilakukan oleh komunitas @explorebanjar agar bisa lebih maksimal dalam proses 

promosi untuk wisatawa di Kalimantan Selatan. Menurut Rangkuti (2009:23) 

Beberapa tugas khusus itu atau sering disebut bauran promosi (promotion mix) 

adalah: 1) Advertising Periklanan adalah komunikasi non individu dengan 

sejumlah biaya, melalui berbagai media yang dilakukan oleh perusahaan, lembaga 

nirlaba serta individu 2) Sales Promotion Promosi penjualan adalah salah satu 

kegiatan promosi untuk melakukan rangsangan kepada konsumen untuk 

melakukan pembelian 3) Personal selling Penjualan perseorangan adalah interaksi 

antara individu, saling bertemu muka yang ditujukan untuk menciptakan, 

memperbaiki, menguasai, atau mempertahankan hubungan pertukaran yang saling 

menguntungkan dengan pihak lain 4) Direct marketing Salah satau kegiatan 

penjualan secara langsung kepada konsumen untuk melakukan pembelian. 5) 

Public Relationship Usaha untuk merangsang permintaan terhadap suatu produk 
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secara nonpersonal dengan membuat berita yang bersifat komersial tentang 

produk tersebut dalam media tercetak atau bukan, maupun hasil wawancara yang 

disiarkan dalam media tersebut 

Perusahaan melakukan kegiatan usahanya dengan tujuan memperoleh hasil 

yang maksimal. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan suatu cara 

untuk mencapainya. Seiring kemajuan teknologi dan perkembangan ekonomi 

yang semakin pesat, salah satu upaya untuk meningkatkan volume penjualan 

adalah dengan melakukan promosi. Setiap perusahaan bebas memilih cara 

promosi yang cocok untuk produk atau jasa yang ditawarkan, dimana besar 

kecilnya suatu promosi tergantung dari besarnya dana promosi, sifat promosi, sifat 

pasar, serta jenis produk yang akan dipromosikan. Dalam konteks ini perusahaan 

bisa diartikan komunitas @explorebanjar yang memilih menggunakan media 

sosial instagram sebagai alat untuk melakukan promosi wisata di Kalimantan 

Selatan dengan harapan bahwa instagram bisa dimanfaatkan secara maksimal 

dengan kemudahan dan kecepatan aksesnya. 

2.4 Sekilas tentang Instagram  

Pada era ini, media mainstream seperti televisi, radio, majalah, Koran 

mempunyai pesaing baru dari sisi indutri periklanan dengan munculnya 

banyaknya media sosial. Secara keuntungan @explorebanjar memilih akun 

instargram sebagai media promosi karna bisa lebih simple dan tidak banyak 

mengeluarjan banyak biaya, karna postingan nya bisa repost dari followers akun 

tersebut. Untuk lebih mengetahui lebih jauh tentang instagram Asad, (2014) 

melalui buku berjudul Instant Profit with Instagram  menjelaskan beberapa 
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definisi tentang instagram, yakni : berbicara mengenai aplikasi ini, foto adalah 

tanda dan simbol. Tanda yang menggambarkan mengenai visual yang terlihat 

pada foto tersebut. Dalam buku Design Basic, Laurer  dalam (Asad, 2014) 

menjelaskan bahwa tanda visual merupakan sekumpulan elemen dengan makna 

tertentu. Sebuah gambar terbentuk dari elemen-elemen yang variatif terkomposisi 

sedemikian rupa sehingga membentuk persepsi pada orang yang melihatnya 

(Asad, 2014:25). 

Instagram adalah sebuah aplikasi pada smartphone untuk mengirimkan 

informasi berupa berbagi foto. Aplikasi ini memungkinkan pengguna mengambil 

foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring 

social, termasuk milik instagram itu sendiri. Instagram adalah sebuah aplikasi 

berbagi foto yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter 

digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosisal, termasuk milik 

instagram sendiri. Satu fitur yang unik di instagram adalah memotong foto 

menjadi bentuk persegi, sehingga terlihat seperti hasil kamera Kodak Instamatic 

dan polaroid. Hal ini berbeda dengan rasio aspek 4:3 yang umum digunakan oleh 

kamera pada peranti penggerak. Instagram dapat digunakan di iPhone, iPad atau 

iPod Touch versi apapun dengan sistem operasi versi 2.2 (froyo) ke atas. Aplikasi 

ini dapat diunggah melalui Apple App Store dan Google Play (Asad, 2014:5). 

Mengenai aplikasi ini, foto adalah tanda dan simbol. Tanda yang 

menggambarkan mengenai visual yang terlihat pada foto tersebut. Dalam buku 

Design Basics, Lauer menjelaskan bahwa tanda visual merupakan sekumpulan 

elemen dengan makna tertentu. Sebuah gambar terbentuk dari elemen-elemen 
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yang variatif terkomposisi sedemikian rupa sehibgga membentuk persepsi pada 

orang yang melihatnya. Instagram adalah sebuah aplikasi pada smartphone untuk 

mengirimkan inromasi berupa berbagi foto. Aplikasi ini memungkinka pengguna 

mengambil foto, menerapkan fitur digital, dan membagikannya ke berbagai 

layanan jejaring sosial, termasuk milik instagram sendiri (Asad, 2014:35) 

Instagram berasal dari pengertian dari kesuluruhan fungsi aplikasi ini. 

Kata “insta” berasal dari kata “instan”, seperti kamera polaroid yang pada 

masanya lebih dikenal dengan sebutan “foto instan”. Instagram juga dapat 

menampilkan foto-foto secara instan, seperti polaroid di dalam tampilannya. 

Sedangkan untuk kata “gram”berasal dari kata “telegram” yang cara kerjanya 

untuk mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat. Sama halnya 

dengan instagram yang dapat mengunggah foto dengan menggunakan jaringan 

internet, sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dengan cepat. 

Oleh karena itulah instagram merupakan gabungan dari kata instan dan telegram 

(Atmoko, 2012:12). 

Satu fitur yang unik di instagram adalah memotong foto menjadi bentuk 

persegi, sehingga terlihat seperti hasil kamera Kodak Instamatic dan Polaroid. Hal 

ini berbeda dengan rasio aspek 4:3 yang umum digunakan oleh kamera pada 

peralatan bergerak. Sekilas instagram mirip seperti aplikasi facebook dimana kita 

bisa melakukan upload foto-foto dan memberi komentar. Yang menjadi perbedaan 

adalah, instagram sangat fokus pada tujuannya untuk menjadi mediator 

komunikasi melalui gambar atau foto. Komunikasi di era cyber merupakan 

komunikasi yang berdasar pada pemaknaan interpretative orang-orang terhadap 
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simbol-simbol yang berkeliaran di dalamnya. Fungsi instagram adalah (Atmoko, 

2012:15) : 

a. mengunggah foto (upload) 

b. mengedit photo (editor) 

c. menambahkan filter digital photo (photo effect) 

d. memberi judul photo (caption) 

e. memberi lokasi photo (location) 

f. memberi komentar photo (comment) 

g. memberi like photo, dan  membagikannya ke berbagai layanan jejaring 

sosial termasuk jejaring sosial milik instagram itu sendiri 

2.5 Fokus Penelitian  

Fokus dalam penelitian ini yaitu terkait dengan upaya komunitas Explore 

Banjar untuk memberikan informasi secara lengkap dan benar dengan 

memanfaatkan media jejaring sosial instagram sebagai upaya untuk melakukan 

promosi wisata ke Kalimantan Selatan. Pertimbangan penggunaan instagram yaitu 

dapat membuat foto dan mengirimkannya dalam waktu cepat, dan keistimewaan 

Instagram adalah menciptakan hasil-hasil atau foto yang optimal. 

Pemanfaatan jejaring sosial instagram digunakan sebagai wadah 

penyaluran komunitas Explore Banjar untuk mengabadikan moment / peristiwa di 

sekelilingnya melalui foto, juga dapat menuangkan ide kreatif melalui foto atau 

mungkin sebagai media promosi dan informasi dalam hal ini mengenai berbagai 

tempat wisata dan budaya yang terdapat di Kalimantan Selatan. Instagram juga 

mengandalkan media visual yang sangat bermanfaat dalam mencari suatu 
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informasi sehingga informasi-informasi yang diberikan melalui media tersebut 

benar-benar mendukung aktivitas untuk mempromosikan tempat wisata, kuliner 

dan budaya yang terdapat di wilayah Kalimantan Selatan. 

 


