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BAB IV 

GAMBARAN UMUM TENTANG INSTAGRAM BASUKI TJAHAJA PURNAMA 

4.1 Gambaran Umum Tentang Instagram 

Instagram adalah media sosial berbasis foto dan video dimana user (sebutan bagi 

pengguna instagram) dapat berbagi berbagai macam foto dan video untuk diunggah. 

Instagram berasal dari dua kata, Insta dan Gram. Insta dari kata “instan”, yaitu sebutan 

lain dari kamera polaroid. Sedangkan “Gram” bermula dari kata “telegram”. 

Instagram mengadopsi cara kerja cepat yang dimiliki telegram dalam mengirim 

informasi, sehingga dapat meng-upload foto dan membagikannya ke masyarakat 

umum melalui internet yang menyediakan informasi secara cepat. 

Instagram merupakan salah satu aplikasi yang tersedia secara gratis di Apple App 

Store dan Google Play Store dan sekitar 500 juta orang di seluruh dunia sudah 

menggunakan instagram untuk menangkap dan membagikan foto serta video sebagai 

tempat menyalurkan inspirasi kreativitas pengguna instagram. (Instagram.com) 

Fungsi dan kegunaan Instagram tidak hanya untuk berbagi foto dan video saja, 

Instagram juga dapat menggunakan 40 efek untuk menyunting foto dan video tersebut. 

Selain itu, dengan menggunakan Instagram, pengguna juga dapat membagikan hasil 

unggahan foto maupun video tersebut ke beberapa media sosial lain seperti facebook, 

twitter, foursquare, flickr, dan lain-lain. 

 

4.2 Gambaran Umum Tentang Akun Instagram Basuki Tjahaja Purnama 

Akun Instagram milik Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM atau akrab disapa dengan 

panggilan Ahok yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta dan seorang politikus 

asal Belitung ini sudah mulai aktif sejak 21 September 2014 dengan nama akun 
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@basukibtp. Akun ini telah diisi dengan 774 unggahan yang terdiri dari foto dan video 

dan memiliki 3 juta pengikut (followers). 

Sejak di vonis dua tahun penjara pada 9 Mei 2017 oleh Majelis Hakim Pengadilan 

Negeri Jakarta Utara dikarenakan kasus penodaan agama, akun Instagram @basukibtp 

ini kemudian dikelola langsung oleh timnya yang lebih dikenal dengan nama Timbtp. 

Saat akun Instagram @basukibtp masih dikelola langsung oleh Ahok, unggahan foto 

kerap kali menunjukkan tentang keluarga/istri, kegiatannya bersama masyarakat 

Jakarta, acara negara, aktifitas bersama para relawan pendukung, dan lain-lain. 

Namun, semenjak akun dikelola oleh Timbtp, unggahan foto lebih sering berisi tentang 

surat balasan atau surat  terbuka yang ditulis Ahok kepada pendukungnya, dukungan 

relawan pendukung, dan foto-foto Ahok semasa masih menjabat sebagai Gubernur 

DKI Jakarta. 

 

4.3 Profil Forum Komunikasi Mahasiswa Fotografi Malang 

Forum Komunikasi Mahasiswa Fotografi Malang (Forkom FM) adalah wadah 

berkumpulnya para pecinta fotografi di Kota Malang yang lahir pada tahun 2001. Awal 

mula Forkom FM hanya diikuti oleh beberapa Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di 

beberapa Universitas di kota Malang. Namun seiring berkembangnya forum ini, 

anggota yang bergabung semakin banyak. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya 

organisasi fotografi mahasiswa yang sudah terdaftar dalam Forkom FM. Organisasi 

yang terdaftar dalam Forkom FM terdiri dari Universitas Muhammadiyah Malang 

(JUFOC, FOCUS, OBSCURA), Institut Teknologi Nasional (FORMAT), UIN Maliki 

Malang (JHEPRET CLUB), Universitas Negeri Malang (HIMAFO), STIKI Malang 

(KOMPENI), Universitas Brawijaya (BENGKEL FOTO, BLIDZ, RICARO dan 

OPTIIK), Universitas Merdeka (BIDIK), Universitas Gajayana (G-PHOC), 
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Universitas Kanjuruhan (HMJF), Universitas Islam Malang (PANORAMA), 

Universitas Tribhuwana Tunggadewi (X-FLASH), Politeknik Kesehatan Malang 

(FOMATIK), STMIK Asia Malang (VIEW) dan Politeknik Negeri Malang 

(THEATERISIC WATASEPA).  

Adapun koordinator Forkom FM setiap tahunnya mengalami pergantian dari tiap 

organisasi yang terdaftar, pada periode ini (2017-2018) Forkom FM dikoordinatori 

oleh Mohamad Amin Mushfi Salam yang berasal dari UKM Jhepret Club UIN Maliki 

Ibrahim Malang.  

Forkom FM juga tidak hanya sebagai forum yang berkembang di kota Malang, 

tapi juga sebagai pemrakarsa lahirnya Forum Fotografi Indonesia Lintas Mahasiswa 

(FILM) yang merupakan wadah komunitas fotografi mahasiswa yang menghubungkan 

seluruh daerah di Indonesia dan memiliki dua agenda nasional yang menjadi kegiatan 

rutin forum ini. Dua agenda nasional itu adalah Jambore Fotografi Mahasiswa 

Indonesia (JFMI) dan Pameran Fotografi Nasional. 


