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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Berkomunikasi merupakan hal dasar yang sudah pasti dilakukan setiap manusia 

untuk berinteraksi dengan orang lain, karena pada hakikatnya manusia memiliki naluri 

yang hakiki untuk selalu ingin hidup dengan orang lain ataupun berkelompok. 

Kemajuan informasi dan komunikasi yang pesat membuat manusia tak lagi memandang 

jarak, ruang dan waktu untuk berkomunikasi. Berkomunikasi merupakan isyarat 

penyampaian pesan kepada seseorang atau sekelompok orang, baik secara langsung 

(tatap muka) atau melalui media seperti: surat kabar, majalah, radio dan televisi 

(Mulyana, 2008). 

Dengan makin majunya teknologi informasi dan komunikasi di era ini, masyarakat 

lebih suka berinteraksi melalui media internet khususnya media sosial. Media sosial 

adalah media online yang mendukung interaksi sosial (Nurudin, 2012). Interaksi sosial 

dalam hal ini akan menghubungkan antara satu individu ke individu lain sehingga 

menghasilkan suatu proses komunikasi secara tidak langsung. Hampir seluruh 

masyarakat di Indonesia sudah tidak asing lagi dengan media sosial seperti Facebook, 

Twitter, Instagram dan media sosial lainnya. Seiring berjalannya waktu, media sosial 

menjadi multifungsi. Media sosial tidak hanya digunakan sebagai media untuk menjalin 

silaturahim maupun menemukan teman baru, namun kini media sosial dapat digunakan 

sebagai ajang untuk memperebutkan simpati masyarakat khususnya digunakan oleh 

kalangan tokoh politik. Melalui media sosial para tokoh politik akan berusaha menarik 

pengikut sebanyak-banyaknya, hal ini berguna untuk meraih dukungan khalayak guna 

menduduki jabatan yang mereka inginkan, terlepas dari apakah pengelolaannya adalah 

diri mereka sendiri atau “penjaga gawang” (gate keeper) yang bertugas untuk itu. 
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Salah satu media sosial yang digunakan tokoh politik untuk memperebutkan simpati 

masyarakat adalah Instagram. Instagram merupakan salah satu media sosial yang 

banyak diminati. Hal ini terbukti pada september 2015, dalam perbincangan WSJ (Wall 

Street Journal) dengan VP (Vice President) Facebook untuk Asia Pasifik, Dan Neary. 

Neary menyebutkan jumlah pengguna aktif Instagram di Indonesia menurut data MAU 

(Monthly Active Users) mencapai sebanyak 22 juta pengguna aktif. (Anonim. 

Dailysocial.id 2016). 

Dari data tersebut, menjadi salah satu alasan makin banyaknya tokoh politik 

Indonesia yang memanfaatkan media sosial khususnya Instagram sebagai salah satu 

tempat untuk mendapatkan suatu perhatian atau kepercayaan masyarakat. Dengan 

adanya keterlibatan media sosial memungkinkan partisipasi politik masyarakat menjadi 

lebih besar dan meluas. Sehingga masyarakat kini lebih memiliki akses atau kesempatan 

untuk mengekspresikan pendapat dan sikap terkait dengan situasi politik yang 

berkembang sekarang. Partisipasi politik kini tidak hanya untuk orang-orang yang 

secara sosiologis memiliki kedekatan dengan para tokoh politik tapi kini masyarakat 

luas yang menyebar secara horisontal dan vertikal juga bisa mengkomunikasikan 

pendapatnya melalui media sosial.  

Penggunaan media sosial yang baik dan tepat menjadi landasan awal bagi para tokoh 

politik untuk merangkul masyarakat dari berbagai kalangan khususnya para pemilih 

muda yang lazimnya berpendidikan dan melek-internet. Terlepas dari penggunaan 

media sosial di sekitar tokoh politik yang berguna untuk meraih dukungan dari 

khalayak, melalui media sosial juga para tokoh politik akan mendapatkan serangan dari 

khalayak lain yang tidak menyukai mereka. Maka dari sinilah dapat dilihat bagaimana 

cara tokoh politik dapat membranding diri menjadi sosok yang dapat dipilih dan dicintai 

masyarakat melalui isi dari media sosial mereka. 
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Salah satu tokoh politik yang menggunakan media sosial adalah Basuki Tjahaja 

Purnama atau lebih dikenal dengan panggilan Ahok, yang merupakan mantan Gubernur 

DKI Jakarta yang menjabat sejak 19 November 2014 hingga 9 Mei 2017. Sejak 14 

November 2014, Ahok diumumkan secara resmi menggantikan Joko Widodo sebagai 

Gubernur DKI Jakarta melalui Rapat Paripurna Istimewa di Gedung DPRD DKI 

Jakarta. Dan resmi dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 19 November 

2014 oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Namun, pada 9 Mei 2017, Ahok 

divonis dua tahun penjara oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara 

dikarenakan kasus penodaan agama. 

Sebagai salah satu dari 22 juta pengguna aktif Instagram, Ahok seringkali 

mengunggah foto maupun video dalam akun Instagram-nya (@basukibtp) hal ini 

membuat jumlah pengikutnya (followers) mencapai 3 juta akun dengan 774 jumlah 

postingan dan mengikuti (following) sebanyak 6 akun. Ahok maupun timnya kerap kali 

menunjukkan unggahan foto tentang keluarga/istri, kegiatannya bersama masyarakat 

Jakarta, acara negara, aktifitas bersama para relawan pendukung, surat balasan Ahok 

kepada pendukungnya, dan lain-lain. 

Ditengah banyaknya pro kontra terhadap Ahok, peneliti ingin mengetahui bagaimana 

pemaknaan khalayak khususnya pengguna akun Instagram tentang foto di akun 

Instagram milik Basuki Tjahaja Purnama dengan menggunakan metode resepsi. Dan 

alasan peneliti memilih anggota komunitas fotografi FORKOM FM (Forum 

Komunikasi Mahasiswa Fotografi Malang) sebagai subyek penelitian dikarenakan 

anggota komunitas fotografi lebih kritis tentang pemaknaan suatu foto dan mereka juga 

mengerti tentang fenomena di media sosial khususnya Instagram. Dapat diketahui pula 

bahwa anggota komunitas Forkom FM yang berada pada usia minimal 20 tahun sudah 

memasuki masa awal dewasa. Dimana pada tahap ini merupakan tingkatan 
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perkembangan yang masih potensial, dapat dilihat dari aspek kognitif, emosi dan fisik. 

Sehingga mereka sudah dapat mempertimbangkan sesuatu dengan baik dan memiliki 

minat yang tinggi terhadap penggunaan media internet khususnya media sosial 

Instagram. Selain itu, anggota komunitas yang berusia minimal 20 tahun lebih aktif dan 

faham tentang pemaknaan suatu foto dikarenakan rata-rata anggota komunitas sudah 

memasuki tahun kedua bergabung di Forkom FM, yang mana mereka sudah dibekali 

ilmu tentang fotografi yang mumpuni.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah oleh peneliti 

yakni: “Bagaimana pemaknaan khalayak tentang foto di akun Instagram Basuki Tjahaja 

Purnama (@basukibtp)?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemaknaan anggota komunitas 

fotografi “FORKOM FM” tentang foto di akun Instagram Basuki Tjahaja Purnama 

(@basukibtp) . 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Akademis 

 Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi 

bagi penelitian lebih lanjut yang ingin mengembangkan kajian tentang pemaknaan 

foto di media sosial Instagram serta memberikan manfaat bagi pengembangan 

studi ilmu komunikasi mengenai studi resepsi. 
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1.4.2 Manfaat Praktis  

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi baru dan masukan 

bagi pengguna media sosial Instagram tentang pemaknaan foto. 


