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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Kehidupan manusia tidak akan pernah dalam keadaan statis. Dinamika 

kehidupan manusia merupakan perubahan yang tidak bisa dihindari. 

Perubahan-perubahan tersebut merupakan proses imajinasi dan inovasi 

manusia terhadap pergerakan dari lingkungan sekitar. Salah satu bentuk 

imajinasi dan inovasi manusia adalah menciptakan berbagai teknologi. Di era 

globalisasi saat ini berbagai macam teknologi informasi telah hadir 

dikehidupan manusia. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang 

untuk pengembangan diri dan lingkungannya. 

Perkembangan internet sebagai new media (the second media age) 

menandai periode baru dimana teknologi interaktif dan komunikasi jaringan 

khususnya dunia maya akan mengubah masyarakat. Internet memberi 

kemudahan bagi penggunanya untuk mengakses informasi dengan sistem 

online. Sistem online ini dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Keberadaan 

internet sebagai media informasi dan komunikasi menjadi jalur alternatif  bagi 

setiap orang yang menggunakannya. 

Dalam melakukan interaksi dan komunikasi manusia melakukan 

transformasi ilmu, pengetahuan, budaya, perilaku, hingga cara berkomunikasi. 

Era teknologi menghantarkan manusia sebagai generasi modern. Hal ini 

ditandai dengan teknologi informasi dan komunikasi yang telah berkembang 

pesat yang kita kenal dengan “Cyber Era”. Cyber Era ini telah melahirkan 

internet yang membawa fenomena baru di bidang komunikasi massa. 

Internet atau interconnection-networking merupakan seluruh jaringan 

computer yang saling terhubung menggunakan standar system global 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite (TCP/IP) sebagai 

protocol pertukaran paket untuk melayani miliyaran pengguna di seluruh 

dunia. (http://id.m.wikipedia.org/wiki/internet). Revolusi baru dari media 

massa berkelanjutan dengan lahirnya media sosial. 
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Media sosial merupakan medium digital tempat realitas sosial terjadi dan 

ruang - waktu para penggunanya berinteraksi. Akses terhadap media telah 

menjadi salah satu kebutuhan primer dari setiap orang . Itu dikarenakan 

adanya kebutuhan akan informasi, hiburan, pendidikan, dan akses 

pengetahuan dari belahan bumi yang berbeda. Sebagaimana yang telah 

diutarakan oleh Thomas L. Friedman (2007) sebagai the world is flat bahwa 

dunia semakin rata dan setiap orang bisa mengakses apapun dari sumber 

manapun (Nasrullah, 2015:1). 

Di era siber ini, hampir dipastikan siapapun memiliki handphone, serta 

memiliki akun media sosial seperti, facebook, twitter, instagram, path, 

snapchat dan sebagainya. Kondisi tersebut seperti kelaziman mengubah 

bagaimana cara berkomunikasi pada era yang serba digital ini. Jika dahulu 

perkenalan selalu diiringi dengan bertukar kartu nama, saat ini setiap kita 

bertemu dengan orang baru, kita cenderung untuk bertukar alamat akun atau 

membuat pertemanan di media sosial.  

Media sosial akan terus berkembang dari zaman ke zaman, hal tersebut 

menjadikan media sosial sebagai alat bantu untuk komunikasi, eksplorasi, dan 

promosi. Popularitas media massa tidak dipungkiri, bahwa hampir 

keseluruhan masyarakat Indonesia adalah user dari media sosial seperti 

facebook, twitter, instagram dan sebagainya.  

Menurut survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia (APJII) mengungkapkan bahwa pengguna internet di Indonesia 

mencapai 88 juta orang hingga akhir tahun 2014. Serta menurut survey dari we 

are social, 72 juta orang merupakan pengguna aktif media sosial, dimana 62 

juta penggunanya mengakses media sosial menggunakan perangkat mobile. 

Dari data tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa pengguna internet dan 

media sosial di masyarakat sangat tinggi, mengingat total populasi di 

Indonesia yang berkisar 255,5 juta orang. 

Boomingnya akun media sosial sebagai media informasi saat ini 

mengidentifikasi bahwa media sosial memiliki potensi yang besar untuk 

menjaring pertemanan. Sekaligus menandakan bahwa masyarakat dunia 
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benar-benar telah bertransformasi menjadi masyarakat yang lapar  informasi, 

akses cepat dan komunitas menjadi faktor penting dari kehidupan mereka, 

terbukti dengan banyaknya orang yang tergabung di dalam situs pertemanan 

seperti facebook, twitter dan yang sedang menjadi trend saat ini adalah 

instagram. 

Instagram merupakan sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan 

pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke 

berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik instagram pribadi. Instagram 

mendapat tempat di hati para penggunanya, karena dengan instagram kita 

dapat berbagi foto-foto kepada sesama pengguna 

(https://www.instagram.com). 

Instagram sebagai media sosial di dunia maya memang dapat 

memudahkan follower (pengikut) untuk mengetahui update terbaru dari akun 

instagram yang diikutinya, jadi meskipun tidak melihat langsung objek foto, 

jika hasil foto yang diupload di akun instagram tersebut menarik dan bagus 

pasti banyak follower yang men-follow akun instagram tersebut. Namun dalam 

hal individu atau pengguna instagram tidak dapat melihat langsung aktifitas 

dari masing-masing pengguna, para follower hanya dapat melihat update dari 

beranda instagramnya.  

Secara statistik setelah 10  bulan dikeluarkan, instagram menarik perhatian 

7 juta yang telah mengunduh 150 juta foto di dalam instagram. Sedangkan 

instagram sendiri hanya memiliki 5 staff yang bekerja di dalamnnya. Sampai 

pada saat ini belum ada spam diantara para pengguna, dan aktifitas dari para 

penggunapun lebih sering untuk menyukai sebuah foto dan memberi komentar 

terhadap foto tersebut. Dari para pengguna yang secara berkelanjutan untuk 

berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya, hubungan para penggunapun 

menjadi lebih erat lagi, terlebih jika mereka mengetahui bahwa mereka berada 

dalam satu wilayah yang sama. Hal inilah yang pada awalnya menjadi 

permulaan dari komunitas - komunitas instagram atau lebih sering dikenal 

dengan sebutan “iGers”. . 
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Setelah sukses menjadi aplikasi yang diminati banyak pengguna, 

instagram menjadi tempat berkumpulnya para komunitas - komunitas. Salah 

satu komunitas fotografi yang aktif menggunakan instagram adalah 

@instanusantaramalang.  

@instanusantaramalang merupakan salah satu akun instagram yang 

menyajikan beberapa foto - foto keindahan alam dan budaya Indonesia 

khususnya untuk daerah Malang Raya. Akun instagram yang memiliki lebih 

dari 20k follower  ini konsisten dalam mengupload foto di setiap harinya,  

tiap-tiap fotonya memiliki informasi yang jelas, gaya penataan tampilannya 

sangat menarik dan pemfilteran dalam penguploadan foto yang berkriteria 

sehingga follower secara langsung atau tidak langsung akan tertarik untuk 

melihatnya. Berbagai foto-foto tentang keindahan alam dan budaya di Malang 

Raya di posting pada galeri instagram @instanusantaramalang. Mengingat 

potensi wisata di Malang Raya sangat banyak, sehingga dengan 

@instanusantaramalang follower dapat mengetahui informasi mengenai wisata 

di Malang Raya. 

Gambar 1.1. Perbandingan @instanusantaramalang, @exploremalang dan 

@mtmamalang 

        
        (Sumber : www.instagram.com) 
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Dari pengelolaan informasi tentang wisata di Malang Raya, 

@instanusantaramalang lebih konsisten dan fokus pada ranah wisata alam dan 

budaya tentang Malang Raya. Jika dibandingkan dengan akun instagram 

lainnya yang membahas mengenai Malang seperti @exploremalang dan 

@mtmamalang. Mereka tidak terfokus penuh pada pengenalan dan ataupun 

penginformasian wisata di Malang Raya. Seperti gambar diatas, pada akun 

@exploremalang terdapat iklan yang dapat mengganggu follower dan 

informasi di setiap fotonya kurang lengkap. Sedangkan @mtmamalang lebih 

terfokus pada kegiatan komunitas @mtmamalang serta promosi program acara 

televisinya. 

Malang merupakan salah satu daerah tujuan wisata terbesar di Indonesia. 

Berbagai jenis objek wisata dikembangkan diwilayah ini, seperti wisata alam, 

wisata sejarah, wisata pendidikan, wisata belanja,  wisata budaya bahkan 

wisata malam .Sehingga tidak heran jika setiap tahunnya wisatawan di Kota 

Malang semakin meningkat, baik itu dari dalam negeri maupun mancanegara. 

Tidak sedikit yang menginginkan informasi wisata dari kota yang dikenal 

dengan kota bunga ini.  

Dengan adanya akun instagram @instanusantaramalang menjadi salah satu 

terobosan untuk semakin mengangkat berbagai potensi di Malang Raya. 

Semakin besar pengguna dari instagram maka semakin banyak yang akan 

membaca informasi yang disampaikan melalui instagram. Sehingga Malang 

akan menjadi lebih maju, kreatif, dan inovatif. 

Adanya @instanusantaramalang menjadikan yang tidak mengetahui 

Malang akan menjadi lebih tahu mengenai Malang. Sehingga 

@instanusantaramalang dapat membantu untuk memajukan wisata di Malang 

Raya. Dengan hadirnya sebuah media sosial, yang dikelola secara optimal 

oleh para pelaku media sosial (admin) berdampak secara langsung atau tidak 

langsung terhadap user untuk berbagi informasi, dan ataupun promosi. 

Melihat media sosial sangat berguna bagi para follower demi mendapatkan 

informasi, khususnya media sosial instagram @instanusantaramalang. Maka 

peniliti ingin membuat sebuah penelitian dengan judul “Pengelolaan Media 
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Sosial Sebagai Media Promosi Wisata di Malang Raya” dengan studi 

admin dari akun instagram @instanusantaramalang. 

 

B. RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan pada 

penelitian ini adalah “Bagaimana pengelolaan @instanusantaramalang sebagai 

media promosi wisata di Malang Raya?” 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Bertolak pada uraian masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan @instanusantaramalang 

sebagai media promosi wisata di Malang Raya. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan guna 

baik secara akademis maupun praktis. 

1. Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam menambah 

khasanah kajian-kajian ilmu komunikasi massa khususnya tentang media 

sosial. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi kalangan akademisi Universitas Muhammadiyah Malang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam melakukan 

kajian atau penelitian dengan pokok permasalahan yang sama serta bahan 

masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan 

penelitian ini. 
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E. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Batasan Komunikasi Massa 

Media massa sudah menjadi fenomena tersendiri pada proses komunikasi 

massa dewasa ini. Ketergantungan manusia terhadap media massa sudah 

sedemikian besar. Akibat ketergantungan yang tinggi pada media massa, 

mendudukan media sebagai alat yang akan ikut membentuk apa dan 

bagaimana masyarakat. Komunikasi massa sudah memunculkan revolusi baru 

yaitu penggunaan jasa sebagai dampak perkembangan era informasi sekarang 

ini. 

Komunikasi massa melibatkan banyak hal mulai dari komunikator, 

komunikan, media massa, unsur proses menafsirkan pesan (decoder), feedback 

yang lebih kompleks karena melibatkan khalayak dalam jumlah besar 

(Nurudin, 2009:16). Oleh karena itu, komunikasi massa merupakan salah satu 

pola komunikasi yang cukup unik. 

Banyak definisi komunikasi massa yang telah dikemukakan oleh para ahli 

komunikasi. Banyak ragam dan titik tekan yang dikemukakannya. Namun, 

dari beberapa banyak definisi itu ada benang merah kesamaan dan definisi 

satu sama lain. Satu definisi awal (Janowitz, 1968) dalam buku Dennis 

McQuail (2011:62) berbunyi seperti ini:”Komunikasi massa terdiri atas 

lembaga dan teknik dari kelompok tertentu yang menggunakan alat teknologi 

(pers, radio, film, dan sebagainya) untuk menyebarkan konten simbolis kepada 

khalayak yang besar, heterogen, dan sangat tersebar. 

Selain itu, menurut Jay Black dan Frederick C. Whitney (1988) 

disebutkan,”Mass communication is a process whereby mass-produced 

message are transmitted to large, anonymous, and heterogeneous masses of 

receivers” (Komunikasi massa adalah sebuah proses dimana pesan-pesan yang 

diproduksi secara missal/tidak sedikit itu disebarkan kepada massa penerima 

pesan yang luas, anonim, dan heterogen (Nurudin, 2009:12). 

Dalam buku Dennis McQuail (2011:63) menyebutkan bahwa Herbert 

Blumer (1939) adalah yang pertama mendefinisikan massa secara formal 

sebagai jenis baru dari bentukan sosial dalam masyarakat modern, dan 

 



 

8 
 

membandingkannya dengan bentuk lain, terutama kelompok, kerumunan, dan 

publik. Ciri paling utama dari media massa adalah bahwa mereka dirancang 

untuk menjangkau banyak orang. 

Sebagaimana tentang konsep pemikiran “Global Village” yang 

dikemukakan Marshall McLuhan pada tahun 1950-an. McLuhan mengatakan, 

bahwa dengan perkembangan teknologi yang dikatakannya sebagai Electronic 

Revolution suatu saat kita akan menjadi “Global Village”. Dan terbukti, apa 

yang diramalkan oleh McLuhan sudah merupakan kenyataan saat ini 

(Hamidati dkk, 2011:52). 

Definisi komunikasi massa yang paling sederhana dikemukakan oleh 

Bittner (Rakhmat, 2003:188), yakni : 

“Mass communication is message communicated through a mass medium 
to a large number of people”(Komunikasi massa adalah pesan yang 
dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang). 

2. Fungsi Komunikasi Massa 

Fungsi komunikasi massa menurut Dennis McQuail terdiri dari : 

a. Surveillance (Pengawasan) 

Fungsi pengawasan komunikasi massa dibagi dalam bentuk utama: (a) 

warning or beware surveillance (pengawasan peringatan); (b) instrumental 

surveillance (pengawasan instrumental) (Elvinaro, 2007:15).fungsi 

pengawasan peringatan terjadi ketika media massa menginformasikan 

tentang ancaman dari angin topan, meletusnya gunung merapi, kondisi 

yang memprihatinkan, tayangan inflasi atau adanya serangan militer. 

Fungsi pengawasan instrumental adalah penyampaian atau penyebaran 

informasi yang memiliki kegunaan atau dapat mebantu khalayak sehari-

hari. Berita tentang film apa yang sedang dimainkan di bioskop, tentang 

wisata apa yang sedang hits dikalangan para backpacker, bagaimana 

produk-produk baru, ide-ide tentang mode, resep masakan, adalah contoh-

contoh pengawasan instrumental. 

b. Interpretation (Penafsiran) 

Fungsi penafsiran hampir mirip dengan fungsi pengawasan. Media 

massa tidak hanya memasok fakta dan data, tetapi juga memberikan 
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penafsiran terhadap kejadian-kejadian penting. Organisasi atau industri 

media memilih dan memutuskan peristiwa-peristiwa yang dimuat atau 

ditayangkan. Tujuan penafsiran media ingin mengajak para pembaca atau 

pemirsa untuk memperluas wawasan dan membahasnya lebih lanjut dalam 

komunikasi antarpersona atau komunikasi kelompok (Elvinaro, 2007:15-

16). 

c. Linkage (Pertalian) 

Media massa dapat menyatukan anggota masyarakat yang beragam, 

sehingga membentuk linkage (pertalian) berdasarkan kepentingan dan 

minat yang sama tentang sesuatu (Elvinaro, 2007:16). 

d. Transmission of Value (Penyebaran Nilai-Nilai) 

Fungsi penyebaran nilai tidak kentara. Fungsi ini juga disebut 

sosialitation (sosialisasi). Sosialisasi mengacu kepada cara, dimana 

individu mengadopsi perilaku dan nilai kelompok. Media massa yang 

mewakili gambaran masyarakat itu ditonton, didengar dan dibaca. Media 

massa memperlihatkan kepada kita bagaimana mereka bertindak dan apa 

yang mereka harapkan. Dengan kata lain media mewakili kita dengan 

model peran yang kita amati dan harapkan. Dengan kata lain media 

mewakili kita dengan model peran yang kita amati dan harapan untuk 

menirunya. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa banyak remaja belajar 

tentang perilaku berpacaran dari menonton film dan acara televisi yang 

mengisahan tentang pacaran, termasuk pacaran agak liberal atau bebas 

(Elvinaro, 2007:16-17). 

e. Entertainment (Hiburan) 

Sulit dibantah lagi bahwa pada kenyataannya hampir semua media 

menjalankan fungsi hiburan. Televisi adalah media massa yang 

mengutamakan sajian hiburan. Hampir tiga perempat bentuk siaran televisi 

setiap hari berupa tayangan hiburan. Begitu pula radio siaran, siarannya 

banyk memuat acara hiburan. Memang ada beberapa stasiun televisi dan 

radio siaran yang lebih mengutamakan tayangan berita. Demikian pula hal 
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nya dengan majalah. Tetapi, ada beberapa majalah yang lebih 

mengutamakan berita seperti Time, Tempo dan Gatra (Elvinaro, 2007:17). 

3. Media Baru dan Komunikasi Massa 

Sebagaimana yang kita lihat “media baru” memiliki banyak ragam dan 

tidak mudah didefinisikan, tetapi kita tertarik media baru dan implementasinya 

yang dalam berbagai wilayah memasuki ranah komunikasi massa atau secara 

langsung/tidak langsung memiliki dampak terhadap media massa 

“tradisional”. Fokus perhatian terutama pada aktivitas kolektif bersama yang 

berjudul “internet”, terutama pada penggunaan publik, seperti berita daring, 

iklan, aplikasi penyiaran, forum dan aktivitas diskusi, World Wide Web 

(WWW), pencarian informasi, dan potensi pembentukan komunitas tertentu. 

Seperti yang dikonsepkan oleh Marika Luders (2008) dalam bukunya 

Dennis McQuail (2011:149) mengenai hubungan antara media personal 

dengan media massa. Asumsi dasarnya adalah bahwa perbedaan antara 

komunikasi massa dan personal tidak lagi jelas karena teknologi yang sama 

dapat digunakan untuk kedua tujuan tersebut. Perbedaannya hanya dapat 

dipahami dengan mengenalkan dimensi sosial, berkaitan dengan jenis aktivitas 

dan hubungan sosial yang terlibat. Luders memilih istilah „bentuk media‟ yang 

merujuk pada aplikasi khusus dari teknologi internet. Ia menuliskan (2008: 

691) : 

Perbedaan antara media personal dan media massa dapat digambarkan sebagai 
perbedaan jenis keterlibatan yang diperlukan dari pengguna. Media personal 
lebih simetris dan mensyaratkan pengguna untuk peran aktif, baik sebagai 
penerima maupun produsen pesan. 
 
4. Teori New Media 

4.1 Pengertian New Media 

Teori media baru merupakan sebuah teori yang dikembangkan oleh Pierre 

Levy, yang mengemukakan bahwa media baru merupakan teori yang 

membahas mengenai perkembangan media. Dalam teori media baru, terdapat 

dua pandangan, pertama yaitu pandangan interaksi sosial, yang membedakan 

media menurut kedekatannya dengan interaksi tatap muka. Pierre Levy 
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memandang World Wide Web (WWW) sebagai sebuah lingkungan informasi 

yang terbuka, fleksibel dan dinamis, yang memungkinkan manusia 

mengembangkan orientasi pengetahuan  yang baru dan juga terlibat dalam 

dunia demokrasi tentang pembagian mutual dan pemberian kuasa yang lebih 

interaktif dan berdasarkan pada masyarakat (http://en.wikipedia.org). 

Berkembang pesatnya tekonologi komputer pada tahun 1980-an telah 

melahirkan new communication technologies atau sering disebut juga dengan 

istilah new media.  Istilah new diartikan sebagai apa yang baru bagi 

masyarakat, yakni dalam konteks sosial dan kultural, bukan semata-mata 

memahaminya sebagai sebuah piranti atau artefak yang lebih berkaitan dengan 

konteks teknologi itu sendiri (Flew, 2005:2). New media dibatasi sebagai ide, 

perasaan, dan pengalaman yang diperoleh seseorang melalui keterlibatannya 

dalam medium dan cara berkomunikasi yang baru, berbeda, dan lebih 

menantang. 

Beberapa hal yang menjadi ciri new media adalah teknologi informasi dan 

komputer (computing and information technology), jaringan komunikasi 

(communication networks), digitalisasi (digitized media and information 

content) (Flew, 2005:2). New media atau media online didefinisikan sebagai 

produk dari komunikasi yang termediasi teknologi yang terdapat bersama 

dengan komputer digital. Definisi lain media online adalah media yang di 

dalamnya terdiri dari gabungan berbagai elemen. Itu artinya terdapat 

konvergensi media di dalamnya, dimana beberapa media dijadikan satu. New 

Media merupakan media yang menggunakan internet, media online berbasis 

teknologi, berkarakter fleksibel, berpotensi interaktif dan dapat berfungsi 

secara privat maupun secara publik (Mondry, 2008:13). 

Definisi lain mengemukakan, media baru merupakan digitalisasi yang 

mana sebuah konsep pemahaman dari perkembangan zaman mengenai 

teknologi dan sains, dari semua yang bersifat  manual menjadi otomatis dan 

dari semua yang bersifat rumit menjadi ringkas. Digital adalah sebuah metode 

yang kompleks dan fleksibel yang membuatnya menjadi sesuatu yang pokok 

dalam kehidupan manusia. Digital ini juga selalu berhubungan dengan media 
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karena media ini adalah sesuatu yang terus selalu berkembang dari media 

zaman dahulu (old media) sampai sekarang yang sudah menggunakan digital 

(modern media/new media). 

Salah satu bagian dari new media adalah “Network Society”. “Network 

society” adalah formasi sosial yang berinfrastruktur 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). 

Menurut R Cahyo Prabowo mengenai media baru/new media/media online 

adalah suatu alat sebagai sarana komunikasi dimana saling berinteraksi, 

berpendapat, tukar informasi, mengetahui berita yang melalui saluran jaringan 

internet serta informasinya selalu terbaru secara kilat dan juga lebih efisien 

ringkas memberikan informasi kepada pembaca/khalayaknya. Media baru 

sangat berbeda jauh dengan media konvensional seperti radio, televisi, media 

cetak, media massa, dll (www.kompasiana.com).  

Peneliti komunikasi Carrie Heeter pada tahun 1983 memaparkan dimensi-

dimensi interaktivitas yang digunakan untuk mengklarifikasi media, yaitu: 

1. Dimensi kompleksitas dari pilihan yang tersedia. Maksudnya adalah 

berapa banyak pilihan yang dimiliki khalayak dalam segi isi informasi dan 

waktu yang bias digunakan untuk mengaksesnya. 

2. Dimensi besaran usaha yang harus dikeluarkan oleh khalayak untuk dapat 

menerima pesan dari media yang bersangkutan. Dengan kata lain, 

bagaimana perbandingan aktivitas yang dilakukan khalayak dengan 

aktivitas yang dibuat media. 

3. Dimensi tingkat respon media terhadap khalayaknya. Maksudnya adalah 

seberapa aktif sebuah media dapat merespon umpan balik yang diberikan 

khalayaknya. Media dengan tingkat interaktivitas yang tinggi menanggapi 

umpan balik yang diberikan oleh khalayaknya dengan cepat. Dalam 

kondisi tertentu, media dengan tingkat interaktivitas yang tinggi dapat 
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melakukan interaksi dengan khalayaknya seakan-akan melakukan 

percakapan langsung. 

4. Dimensi kemampuan untuk mengawasi pengguna informasi oleh 

khalayaknya. Media dengan tingkat interaktivitas yang tinggi dapat 

memantau perilaku khalayak dalam menerima pesannya, kemudian 

menyesuaikan sistemnya berdasarkan umpan balik yang dihasilkan dari 

analisis perilaku tersebut. 

5. Dimensi kemudahan dalam menambah informasi baru. Maksudnya adalah 

seberapa mudah khalayak dapat turut menyediakan dan menyebarkan 

pesan kepada khalayak lain. Berdasarkan kriteria ini, siaran televisi 

memiliki interaktivitas rendah, sedangkan media online memiliki tingkat 

interaktivitas yang sangat tinggi. 

6. Dimensi kemampuan memfasilitasi komunikasi internet. Maksudnya 

adalah seberapa mudah interaksi terjadi antar khalayak dapat terjadi 

(Heeter, 1988:25). 

4.2 Kelebihan dan Manfaat New Media 

Jelas new media (media baru/media online) memiliki kecepatan untuk 

melakukan sebuah interaksi, lebih efisien, lebih murah, lebih cepat untuk 

mendapatkan sebuah informasi terbaru dan ter-update informasinya. 

Kelemahannya pada jaringan koneksi internet saja jika jaringan internet lancar 

dan cepat maka informasi yang disampaikan kepada pembacanya dengan 

cepat serta harus ada juga koneksi internet dimana pun berada bersama new 

media. New media masuk ke dalam kategori komunikasi massa, karena pesan 

yang disampaikan kepada khalayak luas lewat media online/media baru (new 

media). 

Internet merupakan salah satu teknologi komunikasi baru yang memiliki 

kemampuan untuk membantu kita memilih dan mengatur informasi yang kita 

inginkan atau perlukan dengan lebih efisien. Secara garis besar, internet jauh 

lebih luwes dalam menjembatani waktu dan jarak dibandingkan media-media 

yang sudah ada terlebih dahulu. 
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Sebagai media komunikasi, internet mempunyai peranan penting sebagai 

alat (channel) untuk menyampaikan pesan (message) dari 

komunikator/penyalur pesan (source) kepada komunikan/penerima pesan 

(receiver). Sifat dari internet sebagai media komunikasi adalah transaksional, 

dalam artian terdapat interaksi antar individu secara intensif (terus-menerus) 

dan ada umpan balik (feedback) dari antar individu dalam setiap interaksi 

tersebut. Selain itu, terdapat partisipasi antar individu dengan 

mempertimbangkan untung/rugi dalam setiap interaksi. 

5. Media Sosial 

5.1 Definisi Media Sosial 

Dalam buku Rulli Nasrullah (2015:11) menyatakan bahwa media sosial 

adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah 

berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, 

Wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan Wiki merupakan 

bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh 

dunia. Menurut Antony Mayfield dari iCrossing, media sosial adalah 

mengenai menjadi manusia biasa. Manusia biasa yang saling berbagi ide, 

bekerjasama dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, berfikir, berdebat, 

menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, menemukan pasangan dan 

membangun sebuah komunitas.  

Berikut ini adalah definisi dari media sosial yang berasal dari berbagai 

literatur penelitian : 

1. Menurut Mandibergh (2012), media sosial adalah media yang mewadahi 

kerjasama di antara pengguna yang menghasilkan konten (user-generated 

content) 

2. Menurut Shirky (2008), media sosial dan perangkat lunak sosial 

merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagi 

(to share), bekerja sama (to co-operate) diantara pengguna dan 

melakukan tindakan secara kolektif yang semuanya berada diluar 

kerangka institusional maupun organisasi. 
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3. Boyd (2009) menjelaskan media sosial sebagai kumpulan perangkat 

lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk 

berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling 

berkolaborasi atau bermain. Media sosial memiliki kekuatan pada user-

generated content (UGC) dimana konten dihasilkan oleh pengguna, 

bukan oleh editor sebagaimana di institusi media massa.  

4. Van Dijk (2013), media sosial adalah platform media yang memfokuskan 

pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas 

maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai 

medium (fasilitator) online yang menguatkan hubungan antarpengguna 

sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial. 

5. Meike dan Young (2012) mengartikan kata media sosial sebagai 

konvergensi antara komunikasi personal dalam arti saling berbagi 

diantara individu (to be shared one-to-one) dan media publik untuk 

berbagi kepada siapa saja tanpa ada kekhususan individu. 

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa definisi media 

sosial adalah “medium di internet yang memungkinkan pengguna 

mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, 

berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara 

virtual”. 

5.2 Karakteristik Media Sosial 

Media sosial mempunyai karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh 

beberapa media siber lainnya. Ada batasan-batasan dan ciri khusus tertentu 

yang hanya dimiliki oleh media sosial dibanding dengan media lainnya. 

Adapun karakteristik media sosial, yaitu: 

1. Jaringan (network) antar pengguna 

Media sosial memiliki karakter jaringan sosial. Media sosial terbangun 

dari struktur sosial yang terbentuk didalam jaringan atau internet. Namun, 

sebagaimana ditekankan oleh Castells (2002), struktur atau organisasi 

sosial yang terbentuk di internet berdasarkan jaringan informasi yang pada 

dasarnya beroperasi berdasarkan terknologi informasi dalam 
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mikroelektronik. Jaringan yang terbentuk antarpengguna (users) 

merupakan jaringan yang secara teknologi dimediasi oleh perangkat 

teknologi, seperti computer, telepon genggam, atau tablet. 

2. Informasi (Information) 

Informasi menjadi entitas yang penting dari media sosial. Pengguna 

media sosial mengkreasikan representasi identitasnya, memproduksi 

konten, dan melakukan interaksi berdasarkan informasi. Informasi 

diproduksi, dipertukarkan, dan dikonsumsi yang menjadikan informasi itu 

komoditas bernilai sebagai bentuk baru dari kapitalisme. Di media sosial, 

informasi menjadi komoditas yang dikonsumsi oleh pengguna. Dari 

kegiatan konsumsi inilah pengguna dan pengguna lain membentuk sebuah 

jaringan yang pada akhirnya sadar atau tidak bermuara pada institusi 

masyarakat berjejaring (network society). 

3. Arsip (archive) 

Bagi pengguna media sosial, arsip menjadi sebuah karakter yang 

menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bisa diakses kapan pun 

dan melalui perangkat apa pun. Kehadiran media sosial memberikan akses 

yang luar biasa terhadap penyimpanan. Pengguna tidak lagi terhenti pada 

memproduksi dan mengkonsumsi informasi, tetapi juga informasi itu telah 

menjadi bagian dari dokumen yang tersimpan.  

4. Interaksi (Interactivity) 

Karakter dasar dari media sosial adalah terbentuknya jaringan 

antarpengguna. Jaringan tidak sekedar memperluas hubungan pertemanan 

atau pengikut (follower) di internet semata, tetapi juga harus dibangun 

dengan interaksi antarpengguna tersebut. 

5. Simulasi (Simulation) Sosial 

Media sosial memiliki karakter sebagai medium berlangsungnya 

masyarakat (society) di dunia virtual. Baudrillard mengungkapkan gagasan 

simulasi bahwa kesadaran akan yang real di benak khalayak semakin 

berkurang dan tergantikan dengan realitas semu. Media tidak lagi 

menampilkan realitas, tetapi sudah menjadi realitas tersendiri, bahkan apa 
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yang ada di media lebih nyata (real) dari realitas itu sendiri. Realitas media 

merupakan hasil dari proses simulasi, dimana representasi yang ada di 

media telah diproduksi dan direproduksi oleh media menjadi realitas 

tersendiri yang terkadang apa yang direpresentasikan berbeda atau malah 

bertolak belakang. 

6. Konten Oleh Pengguna (User Generated Content) 

UGC merupakan relasi simbiosis dalam budaya media baru yang 

memberikan kesempatan dan keleluasaan pengguna untuk berpartisipasi. 

Media baru, termasuk media sosial, menawarkan perangkat atau alat serta 

teknologi baru yang memungkinkan  khalayak (konsumen) untuk 

mengarsipkan, memberi keterangan, menyesuaikan, dan menyirkulasi 

ulang konten media (Jenkins, 2002) dan ini membawa pada kondisi 

produksi media yang Do-It-Yourself . 

Teknologi baru telah meruntuhkan hambatan antara konsumsi media 

dengan produksi media. Dalam kajian awal tentang produksi media, 

konsumen hanya sedikit memiliki kekuatan untuk memengaruhi produksi 

isi media sedangkan lingkungan digital baru memperluas kekuasaan 

khalayak untuk mengarsipkan, member keterangan, menyesuaikan, dan 

menyirkulasi ulang konten media. 

Media sosial dan situs jejaring sosial yang kita kenal selama ini 

mengusung konsep UGC dimana mereka akan selalu up to date 

tampilannya untuk menunjang proses komunikasi menjadi informasi. 

Segala update –an informasi yang membutuhkan interaksi di dalam suatu 

situs merupakan hasil dari partisipasi aktif dari para penggunanya yang 

bertujuan agar situs tersebut menarik untuk dikunjungi banyak pengguna 

lainnya. 

7. Penyebaran (Share/Sharing) 

Kekuatan dari penyebaran secara perangkat dimanfaatkan oleh banyak 

medium di internet. Mulai dari media berita online, situs perusahaan, 

sampai pada media pendidikan di internet pun menggunakan tombol 

„share‟ di laman mereka. Upaya penyebaran konten, baik milik sendiri 
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maupun orang lain atau berasal dari sumber lainnya, menjadi semacam 

kebiasaan digital yang baru bagi pengguna media sosial (Nasrullah, 

2015:16-33). 

5.3 Jenis-Jenis Media Sosial 

Menurut Rulli Nasrullah (2015) dalam bukunya “Media Sosial” 

memaparkan jenis-jenis media sosial dalam enam kategori besar, yakni: 

1. Social Networking 

Situs jejaring sosial adalah media sosial yang paling populer. Media 

sosial tersebut memungkinkan anggota untuk berinteraksi satu sama lain. 

Interaksi terjadi tidak hanya pada pesan teks, tetapi juga termasuk foto dan 

video yang mungkin menarik perhatian pengguna lain. Semua posting 

(publikasi) merupakan real time, memungkinkan anggota untuk berbagi 

informasi seperti apa yang sedang terjadi. 

2. Blog 

Blog merupakan media sosial yang memungkinkan penggunanya 

untuk mengunggah aktivitas keseharian, saling mengomentari, dan 

berbagi, baik tautan web lain, informasi, dan sebagainya. Blog 

menawarkan alamat web pribadi, ruang web gratis, dan sistem manajemen 

konten memungkinkan anggota untuk membuat, menerbitkan, dan berbagi 

konten yang secara harfiah bebas dari biaya. 

3. Microblogging 

Microblogging merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi 

pengguna untuk menulis dan mempublikasikan aktivitas serta 

pendapatnya. Secara historis, kehadiran media sosial ini merujuk pada 

munculnya twitter yang hanya menyediakan ruang tertentu atau maksimal 

140 karakter. 
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4. Media Sharing 

Media sharing merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi 

penggunanya untuk berbagi media, mulai dari dokumen (file), video, 

audio, gambar, dan sebagainya. 

5. Social Bookmarking 

Social bookmarking merupakan media sosial yang bekerja untuk 

mengorganisasi, menyimpan, mengelola, dan mencari informasi atau 

berita tertentu secara online. 

6. Wiki 

Wiki merupakan media atau situs web yang secara program 

memungkinkan para penggunanya berkolaborasi untuk membangun 

konten secara bersama. 

5.4. Bahasa di Media Sosial 

Melihat kondisi teks di media siber dan aplikasinya di media sosial, 

realitas sosial-siber menghasilkan apa yang disebut dengan budaya. Teks dan 

konten menjadi artekfak kebudayaan. Sebagai artefak kebudayaan, konten 

menjadi rujukan untuk melihat bagaimana budaya siber dibentuk, 

dipertukarkan, dan bahkan dikonsumsi oleh pengguna di media sosial. 

Membincangkan teks di media siber, ada dua term yang bisa digunakan, 

yaitu netspeak dan netlingo. Netspeak diartikan pembicaraannya yang seolah-

olah adalah bahasa tertulis. Netspeak terjadi tatkala para pengguna melakukan 

interaksi langsung (synchronous), seperti di MUDs, online chat, atau instant 

messaging, fasilitas Facebook Chat yang digunakan sebagai medium untuk 

melakukan obrolan (chat) secara langsung dengan mediasi teks yang mewakili 

bahasa bicara. Oleh karena itu, teks yang muncul di ruang obrolan itu 

diimajinasikan seolah-olah sedang berbicara. Tipografi teks yang muncul serta 

berkembang di media siber adakalanya pada kata-kata (morphemes), huruf 
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(graphemes), maupun tanda baca, serta penggunaan simbol-simbol atau 

gambar tertentu. 

Sedangkan netlingo sebagai penulisan teks yang seolah-olah sedang 

berbicara. Teks yang ditulis di media siber menjadi bahasa yang seolah-olah 

mewakili ungkapan ketika berbicara. Oleh karena itu, setiap kata atau kalimat 

yang ditulis dalam media siber seolah-olah adalah ucapan atau suara beserta 

intonasinya dalam percakapan keseharian (Nasrullah, 2015:83). 

5.5. Perkembangan Media Sosial 

Gambar 1.2. Perkembangan Media Sosial 

                      

(Sumber: https://prohibitionpr.co.uk/wp-content/uploads/2014/01/EvolutionSocialMedia.png)  
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6. Promosi melalui Website dan Media Sosial 

6.1 Website Sebagai Media Promosi 

Promosi pada hakekatnya adalah suatu komunikasi pemasaran, artinya 

aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, 

mempengaruhi/membujuk, dan atau mengingatkan pasar sasaran atas 

perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada 

produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan (Tjiptono, 2001:219). 

Website yaitu sebuah fasilitas yang menawarkan ruang bincang, e-mail, 
maupun pesan instan dimana para surfer internet dapat menjelajahi World 
Wide Web dengan menggunakan software browser untuk mendapatkan 
berbagai macam informasi, hiburan maupun untuk kepentingan bisnis. 

Promosi website dapat dilakukan baik secara online melalui internet 

maupun secara offline melalui kegiatan marketing sehari-hari. Promosi secara 

online akan lebih murah dibandingkan promosi secara offline. Bahkan 

promosi secara online bisa tanpa biaya, hanya biaya untuk pemakaian paket 

data internet. 

Bentuk-bentuk media yang bisa digunakan untuk melakukan promosi 

secara online antara lain : 

1. Text. Bentuk media text ini digunakan untuk menuliskan text ads, e-mail 

promosi, signature, artikel, dan bentuk promosi lainnya dalam bentuk text.  

2. Image (gambar/foto). Bentuk media ini digunakan dalam bentuk banner 

ads, gambar promosi, kartu ucapan digital, foto, dan bentuk image 

lainnya. 
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3. Report atau ebook. Bentuk media ini digunakan dengan menuliskan 

sebuah report/ebook mengenai sebuah topik dan mendistribusikannya 

melalui internet dan biasanya didistribusikan dalam bentuk file PDF. 

4. Audio. Bentuk media ini digunakan dengan menampilkan audio dalam 

bentuk mp3, yang bisa diunduh dan didengarkan. 

5. Video. Bentuk media ini digunakan dengan membuat konten video yang 

berisi promosi website yang menjelaskan manfaat dan cara penggunaan 

produk, kemudian video tersebut didistribusikan secara gratis melalui 

internet seperti melalui website video sharing terbesar yaitu youtube. 

6. Software. Bentuk media ini digunakan dengan memberikan software yang 

didistribusikan secara gratis atau free version dan didalamnya terdapat 

promosi website untuk membeli produk full version nya. 

7. Game. Bentuk media ini bisa digunakan dengan memberikan free game 

yang didalamnya berisi promosi website. 

6.2 Media Sosial sebagai Media Promosi Wisata 

Media sosial merupakan interaksi sosial yang berbasis web di jaringan 

internet, atau sering disebut sebagai situs jejaring sosial. Jejaring sosial 

merupakan 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 

melalui dunia maya. Situs jejaring sosial serupa dengan jenis lain dari media 

sosial dan komunitas online yang mendukung  komunikasi melalui gadget atau 

apapun yang memiliki fitur dan akses internet.  

Banyak layanan jejaring sosial berbasis web yang menyediakan kumpulan 

cara yang beragam bagi pengguna untuk dapat berinteraksi seperti chat, 

messaging, email, video, voice call, free call, blog, dan lain-lain.  
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Media sosial pada hakekatnya berfungsi sebagai hiburan, sumber 

informasi atau bahkan dijadikan sebagai media promosi. Tidak sedikit dari 

para user menggunakan media sosial sebagai promosi, mulai dari promosi 

penjualan hingga promosi mengenai wisata dan budaya di suatu daerah 

tertentu. Media sosial yang sering digunakan untuk media promosi antara lain 

Facebook, Twitter, Line, BBM, dan Instagram. Beberapa kota di Indonesia 

sudah banyak yang menggunakan media sosial sebagai media promosi wisata 

di daerah tersebut. Karena melalui media sosial, para wisatawan dapat dengan 

mudah mencari tempat-tempat wisata yang ingin mereka kunjungi. 

6.3 Beberapa Kota di Indonesia yang Memanfaatkan New Media (Media 

Sosial/Web) sebagai Media Promosi Wisata. 

Berikut beberapa kota yang telah menggunakan media sosial dalam 

mempromosikan wisata di daerahnya masing-masing : 

a. Bandung 

Bandung merupakan kota yang memiliki beragam wisata, mulai dari 
wisata alam hingga wisata kuliner. Kota yang dijuluki Paris Van Java ini, 
sudah memakai beberapa media sosial untuk mengexplore segala sesuatu 
yang ada didalamnya. Salah satu aplikasi yang digunakan adalah 
instagram. @explorebandung adalah nama instagram yang dipakai 
Bandung untuk memberikan informasi mengenai segala sesuatu tentang 
Bandung. 

  Gambar 1.3. Akun Instagram @explorebandung 
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  (Sumber: https://www.instagram.com/explorebandung/) 

b. Jogjakarta 

Jogjakarta memiliki akun media sosial twitter sebagai salah satu cara 

untuk memprosikan wisata di kota Jogja. @jogjawisata merupakan akun 

twitter yang memiliki hampir 22 ribu followers dan bergabung pada 

November 2011. 

         Gambar 1.4. Akun Twitter @jogjawisata 

       

      (Sumber: https://twitter.com/JogjaWisata)  

c. Banyuwangi 

Banyuwangi, kota yang akhir-akhir ini menjadi banyak perbincangan 

pengguna media sosial karena banyaknya wisata yang mulai terexpose 

 

https://www.instagram.com/explorebandung/
https://twitter.com/JogjaWisata
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oleh media. Banyuwangi memanfaatkan web sebagai salah satu cara untuk 

mempromosikan wisatanya baik ke masyarakat nasional maupun 

mancanegara. Guna mempermudah wisatawan untuk mencari informasi, 

maka Banyuwangi membuat banyuwangitourism.com sebagai salah satu 

medianya. banyuwangitourism.com berisikan mengenai wisata, adat 

budaya, kerajinan, serta kuliner. 

    

 

Gambar 1.5. Website Banyuwangi Tourism 

              

             

             (Sumber: www.banyuwangitourism.com)                   
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6.4 Instagram 

Gambar 1.6. Logo Instagram 

                               

           (sumber:www.instagram.com) 

Platform media sosial sangat di gandrungi oleh masyarakat dunia, 

termasuk masyarakat Indonesia, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya 

jumlah pengguna internet di Indonesia yang mengakses media sosial seperti 

Facebook, Twitter, dan Instagram. Instagram merupakan salah satu media 

sosial yang terbilang cukup unik. Melalui platform ini, pengguna dapat secara 

spesifik saling berbagi gambar dan video ke teman-teman. Instagram ini juga 

bertujuan untuk menunjukkan sisi kreatif fotografi dan videografi dari para 

user nya. 

Instagram merupakan sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan 

pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke 

berbagai layanan jejaring sosial, 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 

peralatan bergerak. Instagram dapat digunakan pada iPhone, iPad atau iPod 

Touch versi apapun dengan sistem operasi iOS 3.1.2 atau yang terbaru dan 

smartphone android dengan sistem operasi 2.2 (Froyo) atau yang terbaru. 

Aplikasi ini tersebar melalui Apple App Store dan Google Play.  
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Berdiri pada Oktober 2010 dibawah perusahaan Burbn, Inc., aplikasi ini 

menjadi salah satu aplikasi yang dapat diterima oleh masyarakat. Terbukti 2 

bulan dari dikeluarkannya aplikasi ini, sudah mencapai satu juta pengguna 

instagram. CEO instagram, Kevin Systrom dan Mike Krieger hanya 

memfokuskan instagram pada bagian foto, komentar dan juga kemampuan 

untuk menyukai sebuah foto. Pada tanggal 9 April 2012, diumumkan bahwa 

Facebook setuju mengambil alih instagram dengan nilai sekitar $1 miliar.   

Instagram berasal dari pengertian dari keseluruhan 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. Untuk kata “gram” berasal dari kata 

“telegram” yang cara kerjanya untuk mengirim informasi kepada orang lain 

dengan cepat. Sama seperti instagram yang dapat mengunggah foto dengan 

menggunakan jaringan internet, sehingga informasi yang ingin disampaikan 

dapat diterima dengan cepat. 

Adapun fungsi instagram sebagai berikut: 

a. Mengunggah foto (upload) 

b. Mengedit foto (editor) 

c. Menambah filter digital photo (photo effect) 

d. Memberi lokasi (location) 

e. Memberi komentar foto (comment) 

f. Memberi judul foto (caption) 

g. Memberi like photo 

Sedangkan fitur-fitur yang ada pada aplikasi instagram adalah : 

a. Kamera 

Fitur kamera, dimana lewat instagram pengguna tidak hanya bisa 

mengunggah foto dari galeri, tetapi dapat juga langsung membidik atau 

 



 

28 
 

merekam momen dari dalam aplikasi kemudian mengedit, memberi caption 

baru membagikannya. 

a. Editor 

Tool editor menjadi tempat bagi para pengguna untuk memoles foto yang 

dijepret lewat kamera perangkatnya. Disini akan dijumpai 10 tools editor 

tingkat lanjut untuk mengatur kembali pencahayaan dan kontras. Di update 

terbaru instagram tidak lagi mengharuskan foto berwujud kotak tetapi sudah 

mendukung pilihan portrait dan landscape. 

b. Tag dan hashtag 

Fitur tag dan hashtag memiliki fungsi untuk menandai teman atau 

mengelompokkan foto dalam satu label. 

c. Caption 

Caption berfungsi layaknya deskripsi, disinilah pengguna bisa 

memberikan sepatah dua patah kata mengenai foto yang diunggah. 

d. Integrasi ke Jejaring Sosial 

Instagram juga memungkinkan penggunanya untuk berbagi foto atau video 

ke jejaring sosial lain seperti Facebook, Twitter, Tumblr atau Flickr. Jika tool 

ini diaktifkan maka setiap kali foto dibagikan, maka secara otomatis instagram 

juga akan membagikannya ke jejaring sosial yang sudah terhubung. 

Aplikasi instagram yang berbasis pada foto merupakan bentuk komunikasi 

baru yang didominasi oleh gambar atau visual. Baudillard mendeskripsikan 

dunia post-modern sebagai dunia yang dicirikan oleh simulasi. Aplikasi 

instagram membuat peleburan dalam tanda antar penggunanya. Ketika seorang 

melakukan aktivitas berupa comment atau like terhadap suatu foto yang 

terunggah di aplikasi ini, maka orang tersebut sedang berinteraksi dengan foto 

yang ada. 
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6.5 Instagram @instanusantaramalang Sebagai Media Promosi Wisata 

Kehadiran media sosial ditengah masyarakat memiliki berbagai manfaat, 

salah satunya adalah sebagai media publikasi wisata. Media sosial memainkan 

peranan sangat penting dalam mempromosikan destinasi baru di Indonesia. 

Berkat media sosial, orang-orang di Indonesia menjadi sadar bahwa mereka 

memiliki ragam keindahan alam dan budaya.  

Hal ini juga dimanfaatkan oleh @instanusantaramalang, akun instagram 

yang dibuat oleh Andi Afriansyah (@afrijayaps) ini merupakan salah satu 

akun instagram yang memanfaatkan media sosial sebagai media promosi 

wisata khususnya dalam mempublikasikan berbagai wisata yang berada di 

Malang Raya. Berbagai fasilitas yang disuguhkan dalam aplikasi instagram, 

membuat masyarakat dengan mudah untuk mengakses apa yang diinginkan. 

Salah satunya dengan menggunakan hashtag (#).  

Di setiap harinya @instanusantaramalang melakukan pemilihan foto-foto 

keindahan alam dan budaya yang berada di Malang Raya dan kemudian di 

posting pada galeri @instanusantaramalang. Dengan memanfaatkan hashtag 

memudahkan para users untuk mengakses semua foto yang berkaitan dengan 

hashtag tersebut. Hashtag merupakan jenis metadata yang membantu untuk 

menjelaskan suatu hal dan memungkinkan hal tersebut ditemukan ketika 

melakukan pencarian (browsing). 

Dengan adanya @instanusantaramalang, membantu kota Malang dalam 

mempromosikan pariwisatanya serta membantu visi pemerintah yaitu 

mewujudkan kota Malang sebagai destinasi pariwisata yang bermartabat. 

Sesuai tagline nya, “Explore Indonesia Through Instanusantara” 

@instanusantaramalang membantu semua follower nya untuk mencari 

informasi mengenai berbagai wisata dengan mengunjungi dan melihat foto-

foto yang telah di posting di instagramnya. 
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7. Manajemen Media Sosial sebagai Media Promosi Wisata 

Dalam penelitian ini, media sosial ditempatkan sebagai media promosi 

wisata. Media promosi adalah semua sarana yang dipergunakan untuk 

mempromosikan, memproduksi, mereproduksi, mendistribusikan atau 

menyebarkan, dan menyampaikan informasi.  

Untuk memahami manajemen media sosial, tentu harus memahami 

terlebih dahulu definisi dari manajemen. Manajemen adalah suatu fungsi 

dalam organisasi yang sifatnya mengatur keberlangsungan organisasi menjadi 

lebih baik dan terarah. Salah satu definisi manajemen yang cukup menarik dan 

diikuti oleh banyak orang adalah definisi Henry Fayol, yang menyatakan 

bahwa “Manajemen adalah proses menginterpretasikan, mengkoordinasikan 

sumber daya, sumber dana, dan sumber-sumber lainnya untuk mencapai 

tujuan dan sasaran melalui tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, 

pergerakan, pengawasan, dan penilaian (Djuroto, 2002:96). 

Manajemen media pada dasarnya adalah menggunakan prinsip manajemen 

dalam pengelolaan media, yang bentuknya disesuaikan dengan karakteristik 

media. Friedrichsen dan Wolfgang menjelaskan mengenai manajemen media 

sosial dengan membaginya kedalam empat tahap, yaitu: 

1. Define The Value Proposition 

Pada tahap pertama, perusahaan harus mengidentifikasi percakapan 

khalayak mengenai perusahaannya, termasuk dengan produk atau jasa 

yang menjadi objek bisnisnya. Perusahaan dituntut untuk memahami 

preferensi khalayak terhadap perusahaannya. 

2. Segmentation, Targeting, and Positioning 

Langkah kedua adalah melakukan segmentasi, yaitu memetakan 

khalayak yang sesuai berdasarkan temuan-temuan dari tahap pertama. 

Perusahaan harus mengetahui siapa yang banyak terlibat pada media 

sosial. Setelah dipetakan menjadi kelompok-kelompok khalayak, 
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perusahaan dapat menentukan target dari sebuah proses komunikasi 

yang akan dilakukan melalui media sosial. Maksud dari positioning 

disini adalah menentukan media sosial apa yang digunakan untuk 

membangun hubungan dan dialog dengan targetnya. Positioning juga 

akan menentukan pesan yang akan disampaikan. 

3. Operations and Delivery Process 

Langkah ketiga adalah operasional dan penyampaian pesan melalui 

media sosial. Setelah mengetahui apa yang harus disampaikan, siapa 

yang menjadi target, dan melalui media sosial mana kita menjangkau 

target, penyampaian pesan dapat dilakukan. Tentunya disesuaikan 

dengan perencanaan yang disudah dibuat. Pada tahap ini teknis 

penyebaran dari media sosial sangat mempengaruhi proses 

penyampaian pesan. Tujuan dalam menggunakan media sosial adalah 

untuk secara aktif mendorong sebuah interaksi yang terjadi antara 

khalayak. Karena karakteristik media sosial membuat proses 

penyampaian pesan tidak pernah berhenti. 

4. Measurement and Feedback 

Pengukuran dan umpan balik ini menjadi penting dalam pemanfaatan 

media sosial. Untuk melihat keberhasilan media sosial sebagai media 

promosi wisata dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dan umpan 

balik yang diberikan oleh khalayak. Ini dapat dijadikan alat ukur untuk 

mengukur keberhasilan dalam memanfaatkan media sosial 

(http://etd.repository.ugm.ac.id).  
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8. PENELITIAN TERDAHULU 

Tabel 1.1. Tabel Penelitian Terdahulu 

 
No 

Nama Peneliti, Judul 
Penelitian, dan Tahun 
Penelitian  

 
Persamaan 

 
Perbedaan 

 
Kontribusi 

1. Iva Anjar Pawestri, 
“Jurnal; Twitter Sebagai 
Media Promosi Wisata 
Kota Semarang”, Program 
Studi Magister Ilmu 
Komunikasi Universitas 
Diponegoro,  2014 

 Penelitian 
tersebut 
terfokus pada 
media sosial 
 

 Penekanan 
penelitian ada pada 
konsep pemasaran 
dengan 
menggunakan teori 
social connected 

 Lokasi penelitian 
berbeda 

 
 
 

Sebagai referensi tambahan 

2. Restu Rari Sukoco, 
“Skripsi; Pemaknaan 
Instagrammers terhadap 
#eksplorelombok di Media 
Sosial Instagram Sebagai 
Media Promosi Wisata 
(Studi Resepsi Pada 
Anggota Komunitas 
Instameet Lombok),  
Program Studi Sarjana 
Ilmu Komunikasi 
Universitas 
Muhammadiyah Malang,   
2015 

 Penelitian 
tersebut 
terfokus pada 
media sosial 

 Penekanan 
penelitian ada pada 
aspek pemaknaan 
hashtag (#) pada 
media sosial 

 Lokasi penelitian 
berbeda 

 
 

Sebagai salah satu bahan untuk 
menyusun draft wawancara yaitu 
mengenai pemanfaatan hashtag (#) di 
media sosial instagram  
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3. Zahrotul Umami, Jurnal; 
Social Strategy Pada 
Media Sosial Untuk 
Promosi Pariwisata 
Daerah Istimewa 
Yogyakarta, Program Studi 
Magister Ilmu Komunikasi 
Universitas Diponegoro, 
2015 

 Penelitian 
tersebut 
terfokus pada 
media sosial 

 Penekanan 
penelitian ada pada 
strategi promosi 
dan strategi sosial 

 Lokasi penelitian 
berbeda 

 
Sebagai salah satu bahan untuk 
menyusun draft wawancara yaitu 
mengenai sistem yang digunakan 
@instanusantaramalang dalam 
mempromosikan wisata 
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Keterangan : 

1. Dalam jurnal Iva Anjar Pawestri yang berjudul “Twitter Sebagai Media 

Promosi Wisata Kota Semarang” menyatakan bahwa peranan media sosial 

mempengaruhi sebuah promosi. Dalam hal ini membahas mengenai 

strategi promosi wisata melalui media sosial berupa twitter, pada jurnal 

tersebut membuktikan bahwa promosi melalui media sosial sangat tepat, 

terbukti dengan meningkatnya jumlah wisatawan disetiap tahunnya. 

Sehingga tidak menutup kemungkinan dengan media sosial lainnya seperti 

@instanusantaramalang dapat membantu mempromosikan wisata Malang. 

2. Pada hasil skripsi dari Restu Rari Sukoco yang berjudul “Pemaknaan 

Instagrammers terhadap #eksplorelombok di Media Sosial Instagram 

Sebagai Media Promosi Wisata” menyatakan bahwa media sosial sangat 

berperan penting dalam promosi wisata kota Lombok dengan 

memanfaatkan hashtag (#). Sehingga dalam hal ini, pemanfaatan hashtag 

juga dapat digunakan oleh para admin @instanusantaramalang untuk 

berkomunikasi kepada follower serta mempengaruhi follower untuk 

mengunjungi wisata di Malang dan ikut berpartisipasi dalam 

mempromosikan Malang. 

3. Pada jurnal “Social Strategy Pada Media Sosial Untuk Promosi Pariwisata 

Daerah Istimewa Yogyakarta” yang dinyatakan oleh Zahrotul Umami 

bahwa peranan media sosial sangat membantu dalam mempromosikan 

wisata kota Jogja dengan menggunakan peranan pelaku wisata (pengelola) 

terhadap user atau visitor untuk menjalin relasi dalam mempromosikan 

wisata Jogja. Hal ini menandakan pentingnya pelaku media sosial (admin) 

untuk menyadarkan dan mengajak para follower untuk ikut berperan aktif 

dalam mempromosikan wisata kota tersebut. 
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F. METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif 

merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang menyelidiki suatu 

fenomena sosial dan masalah manusia. Sedangkan jenis penelitian dengan 

menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan 

berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka (Danim, 2002:51). Menurut 

Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip dari Lexy J. Moleong, 

pendekatan  kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang diamati (Moleong, 2007:3). 

Penyajian dalam penelitian ini didasarkan pada proses pencarian data 

secara lengkap. Data tersebut disajikan secara deskriptif dalam bentuk kata-

kata untuk memperoleh keutuhan deskripsi atau gambaran mengenai latar 

belakang, proses, serta bagaimana pengelolaan media sosial sebagai media 

promosi wisata bagi admin akun @instanusantaramalang. Penyajian tersebut 

didapatkan dari wawancara, observasi dan dokumentasi yang peneliti lakukan 

pada admin instagram @instanusantaramalang. 

2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang 

lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk 

melakukan penelitian. Oleh karena itu, peneliti menetapkan lokasi penelitian, 

sesuai dengan kesepakatan peneliti dan informan penelitian. Sedangkan waktu 

penelitian dilakukan pada tanggal 5 Januari – 05 April 2016. 
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3. Informan Penelitian 

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu 

dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. 

Lincoln dan Guba (1985) dalam Sugiyono (2008: 301) mengemukakan 

bahwa: 

Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif (naturalistik) sangat berbeda 
dengan penentuan sampel dalam penelitian kuantitatif (konvensional). 
Penentuan sampel tidak didasarkan perhitungan statistik. Sampel yang dipilih 
berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk 
digeneralisasikan. 

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara purposive 

sampling. Purposive sampling menurut Djam‟an Satori (2011:6) merupakan 

teknik pengambilan sampel yang ditentukan dengan menyesuaikan pada 

tujuan penelitian atau pertimbangan tertentu. Informan yang bertindak sebagai 

sumber data dan informasi harus memenuhi syarat sebagai informasi 

narasumber (key informan). Adapun kriteria-kriteria penentuan informan 

kunci (key informan) yang tepat dan akurat mengenai pengelolaan media 

sosial sebagai media promosi wisata di Malang Raya, adalah sebagai berikut: 

a. Pengelola @instanusantaramalang 

b. Sudah menjadi anggota @instanusantaramalang selama ± 1 tahun 

Dari kriteria informan yang telah ditentukan peneliti, maka ditemukan 

informan kunci (key informan) sebagai berikut: 

a. Ketua @instanusantaramalang 

b. Admin instagram @instanusataramalang 

4. Fokus Penelitian 
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Dalam penelitian ini memiliki fokus penelitian yaitu bagaimana 

pengelolaan @instanusantaramalang sebagai media promosi wisata di Malang 

Raya? 

5. Sumber Data 

Menurut Lofland dan Lofland sebagaimana yang telah dikutip oleh Lexy. 

J. Moleong (2007) dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian 

Kualitatif, mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya berupa data tambahan 

seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jelas 

datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan yaitu sumber data tertulis dan 

foto. 

Dalam penelitian ini, sumber data yang diperoleh berasal dari: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data berupa kata-kata yang diperoleh langsung 

dari penelitian melalui observasi dan wawancara dengan para informan 

yang telah ditentukan oleh peneliti, dalam hal ini yang dimaksud adalah 

ketua dan para admin akun instagram @instanusantaramalang. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh dari sumber-

sumber lain seperti foto yang berkaitan dengan @instanusantaramalang. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

wawancara, observasi dan dokumentasi. 

a. Wawancara  

Penelitian berupa wawancara mendalam dilakukan di tempat yang telah 

disepakati oleh subjek penelitian dan peneliti guna memperoleh data hasil 
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wawancara dengan subjek penelitian. Dalam hal ini, peneliti menggunakan 

wawancara terstruktur, dimana seorang pewawancara menetapkan sendiri 

masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari 

jawaban atas hipotesis yang disusun dengan ketat (Moleong, 2007:138). 

Dalam melaksanakan teknik wawancara, peneliti harus mampu 

menciptakan hubungan yang baik sehingga informan bersedia bekerjasama, 

bebas berbicara dan dapat memberikan informasi yang sebenarnya. Teknik 

wawancara yang peneliti gunakan adalah terstruktur yaitu dengan menyusun 

terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan. 

Hal ini dimaksudkan agar peneliti dalam wawancara lebih terarah dan fokus 

pada tujuan yang dimaksud dan menghindari pembicaraan yang terlalu 

melebar. Selain itu juga digunakan sebagai patokan umum dan dapat 

dikembangkan peneliti melalui pertanyaan yang muncul ketika kegiatan 

wawancara berlangsung. 

b. Observasi 

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan observasi 

nonpartisipan. Dimana peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat 

independen.  Sedangkan dari segi instrumen, observasi yang digunakan adalah 

observasi terstruktur. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan dengan 

menggunakan instrument yang validitas dan reabilitas yaitu hasil wawancara 

sebagai pedomannya. 

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi pada akun instagram 

@instanusantaramalang yang dikelola oleh subjek penelitian sebagai data 

pendukung. 

 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dan dapat 

berupa tulisan, gambar, maupun karya-karya monumental dari subjek 
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penelitian (Sugiyono, 2008:240). Dalam hal ini dokumentasi yang digunakan 

peneliti adalah dokumentasi data pendukung yaitu media sosial 

@instanusantaramalang yang dikelola oleh subjek penelitian. 

7. Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti akan mendapatkan banyak variasi data 

dari teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Oleh karena itu perlu 

dilakukan analisis data. Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif 

analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, 

gambar, dan bukan angka. Data diperoleh dari hasil wawancara dan 

dokumentasi, kemudian dideskripsikan sehingga dapat dipahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2008:244). 

Pada penelitian ini menggunakan  teknik analisis data model Miles dan 

Huberman: 

  Gambar 1.7 . Analisa Data Model Miles dan Huberman 

 

   (Sumber : Sugiyono, 2008 :247) 

1. Koleksi data (Data Collection) 

Mengumpulkan data-data yang diperoleh baik dari buku-buku maupun 

informasi yang diperoleh. Hal tersebut dijadikan referensi maupun data 

penguat dalam menganalisa hasil penelitian. 

2. Reduksi Data (Data Reduction) 
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Mereduksi berarti merangkum, memilih hal yang pokok, fokus pada hal 

yang penting, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan 

lapangan. Peneliti akan melakukan reduksi data yang artinya merangkum 

data yang diperoleh dari lapangan, dengan maksud menyisihkan data atau 

informasi yang tidak relevan. 

3. Penyajian Data (Data Display) 

Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk teks yang 

bersifat naratif dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi 

yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami, sesuai 

dengan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu the most 

frequent from of display data for qualitative research data in the past has 

been narrative text.  

4. Penarikan Kesimpulan (Conclusions) 

Yaitu menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang diperoleh dari 

pengumpulan data. Penarikan kesimpulan diawal masih bersifat 

sementara, karena dapat berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat 

untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

8. Uji Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji keabsahan data dengan 

triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2007:330). Triangulasi diartikan 

sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan 

berbagai waktu. Dalam penelitian ini menggunakan uji keabsahan data dengan 

triangulasi sumber dan teknik.  

Pada triangulasi sumber seperti dijelaskan oleh Sugiyono (2008:274) 

bahwa triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang 

telah di peroleh dari beberapa sumber. Peneliti bermaksud menguji data yang 

diperoleh dari satu sumber untuk membandingkan dengan data dari sumber 
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lain. Triangulasi sumber yang berarti membandingkan serta mengecek ulang 

derajat kepercayaan yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Dalam 

penelitian ini sumber yang dimaksud adalah ketua dan admin-admin dari akun 

instagram @instanusantaramalang. 

Sedangkan triangulasi teknik, yaitu menguji kredibilitas data dengan 

melakukan pengecekan data atau informasi dari teknik atau cara yang berbeda 

untuk memperoleh kebenarannya.  Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan 

data dari hasil wawancara dengan para subjek peneliti dan observasi pada 

akun media instagram @instanusantaramalang untuk mengecek kebenarann. 

 

 


