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BAB II 

GAMBARAN UMUM  

A. Instagram 

1.1 Pengertian Instagram 

Instagram adalah aplikasi yang unik dan menyenangkan untuk berbagi 

kehidupan melalui serangkaian foto/gambar. Instagram merupakan aplikasi 

mobile berbasis iOS, android, dan windows phone dimana pengguna dapat 

membidik, meng-edit dan mem-posting foto atau video ke halaman utama 

instagram. Foto atau video yang dibagikan nantinya akan terpampang di feed 

sehingga dapat dilihat oleh follower (www.dailysocial.id) . 

1.2 Sejarah Instagram 

Instagram berdiri pada tahun 2010 perusahan Burbn, Inc. merupakan 

sebuah teknologi startup yang hanya berfokus pada pengembangan aplikasi 

untuk telepon gengggam. Pada awalnya Burbn, Inc. sendiri memiliki fokus 

yang terlalu banyak di dalam HTML5 Mobile (hiper text markup language 5), 

namun kedua CEO, Kevin Systrom dan Mike Krieger memutuskan untuk 

lebih fokus pada satu hal saja. 

Setelah satu minggu mereka mencoba untuk membuat ide yang bagus, 

pada akhirnya mereka membuat sebuah versi pertama dari Burbn, namun di 

dalamnya masih ada beberapa hal yang belum sempurna. Versi Burbn yang 

sudah final, aplikasi yang sudah dapat digunakan di dalam iPhone, yang 

dimana isinya terlalu banyak dengan fitur-fitur. 

Sulit bagi Kevin Systrom dan Mike Krieger untuk mengurangi fitur-fitur 

yang ada dan memulai lagi dari awal,namun akhirnya mereka hanya 

memfokuskan pada bagian foto, komentar, dan juga kemampuan untuk 

menyukai sebuah foto, itulah yang akhirnya menjadi awal mulai munculnya 

media sosial instagram. 
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Nama instagram berasal dari pengertian dari keseluruhan fungsi aplikasi 

ini. Kata ‘insta’ berasal dari kata ‘instan’, seperti kamera polaroid yang pada 

masanya lebih dikenal sebagai ‘foto instan’. Instagram juga dapat 

menampilkan foto-foto secara instan, sedangkan untuk kata ‘gram’ berasal 

dari kata ‘telegram’, dimana cara kerja telegram sendiri untuk mengirim 

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. 

Sistem sosial di dalam instagram adalah dengan menjadi pengikut akun 

pengguna lainnya, atau memiliki pengikut instagram. Sehingga dengan 

demikian komunikasi antar pengguna instagram sendiri dapat terjalin dengan 

baik melalui pemberian tanda suka dan juga mengomentari foto-foto yang 

telah diunggah oleh pengguna lainnya. 

Pengikut juga menjadi salah satu unsur yang penting, dimana jumlah tanda 

suka dari para pengikut sangat mempengaruhi apakah foto tersebut dapat 

menjadi foto yang populer atau tidak. Untuk menemukan teman-teman yang 

ada di dalam instagram juga dapat menggunakan teman-teman mereka yang 

juga menggunakan instagram melalui jejaring sosial seperti twitter dan juga 

facebook. 

Pada tanggal 9 April 2012, diumumkan bahwa instagram akan diambil alih 

oleh facebook senilai hampir $1 miliar dalam bentuk tunai dan saham 

(www.wikipedia.org).   

1.3 Fitur-fitur Instagram  

 Instagram memiliki berbagai fitur didalamnya, antara lain: 

a. Follower (pengikut) 

Dengan adanya pengikut (follower), komunikasi antara sesama 

pengguna instagram sendiri dapat terjalin dengan memberikan tanda suka 

dan mengomentari foto yang telah diunggah oleh pengguna lainnya. 
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b. Upload (mengunggah foto) 

Kegunaan utama dari instagram adalah sebagai tempat untuk 

mengunggah dan berbagi foto-foto kepada pengguna lainnya. Foto yang 

ingin diunggah dapat diperoleh melalui kamera iDevice ataupun foto yang 

ada di album foto di iDevice tersebut.  

c. Kamera 

Foto yang telah diambil melalui instagram dapat di simpan langsung di 

dalam iDevice tersebut. Penggunaan kamera melalui instagram juga dapat 

langsung menggunakan efek-efek yang ada, untuk mengatur pewarnaan 

dari foto-foto yang diinginkan oleh penggunanya. 

d. Efek 

Pengguna dapat menambahkan efek-efek pada foto yang telah 

disediakan oleh instagram. 

e. Caption (judul foto) 

Sebelum mengunggah sebuah foto, para pengguna dapat memasukkan 

judul untuk menamai foto tersebut sesuai yang diinginkan oleh 

penggunanya. Para pengguna juga dapat memberikan label pada judul foto 

tersebut, sebagai tanda untuk mengelompokkan foto tersebut di dalam 

sebuah kategori. 

f. Arroba 

Seperti twitter dan facebook, instagram juga memiliki fitur yang dapat 

digunakan penggunanya untuk menyinggung pengguna lainnya dengan 

menambah tanda arroba (@) dan memasukkan nama akun instagram dari 

pengguna tersebut. 

g. Label Foto 
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Merupakan sebuah kode untuk memudahkan para pengguna untuk 

mencari foto tersebut dengan menggunakan ‘kata kunci’. Label adalah 

cara yang terbaik jika pengguna hendak mempromosikan foto di dalam 

instagram. 

h. Geotagging 

Merupakan identifikasi metadata geografis dalam situs web ataupun 

foto. Dengan geotag, para pengguna dapat terdeteksi lokasi mereka telah 

mengambil foto tersebut atau tempat foto tersebut telah diunggah.  

i. Like 

Fitur like memiliki fungsi sebagai penanda bahwa pengguna yang lain 

menyukai foto yang telah diunggah. Berdasarkan durasi waktu dan jumlah 

like pada sebuah foto di dalam instagram akan mempengaruhi foto tersebut 

terkenal atau tidak. 

j. Popular 

Merupakan tempat kumpulan dari foto-foto popular dari seluruh dunia  

pada saat itu. Secara tidak langsung foto tersebut akan menjadi suatu hal 

yang dikenal oleh masyarakat mancanegara, sehingga jumlah pengikut 

juga dapat bertambah lebih banyak. 

(www.wikipedia.org) 
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B. Instanusantara 

1.1 Pengertian Instanusantara 

  Gambar 2.1. Logo Instanusantara 

                                 

   Sumber: (http://blog.instanusantara.com/) 

Instanusantara adalah akun instagram yang dibuat oleh Andi Afriansyah 

(@afrijayaps) pada 01 Maret 2012. Dalam aktivitas awal hariannya 

Instanusantara melakukan pemilihan foto-foto keindahan alam dan budaya 

Indonesia lalu di posting di galeri Instanusantara. 

Seiring berkembangnya instanusantara maka terbentuklah komunitas 

instanusantara yang memiliki anggota dari berbagai belahan Indonesia, seperti 

Malang, Jakarta, Surabaya, Bandung, Bali, dll. 

1.2 Visi dan Misi Instanusantara 

Visi: 

Mempelajari serta memperkenalkan keindahan alam dan keanekaragaman 

budaya Indonesia kepada para igers, baik igers nasional maupun internasional. 

Misi: 
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1. Mengadakan pemilihan foto (Instanusantara Of The Day) setiap harinya 

dan instanusantara challenge setiap minggunya. Tanpa membatasi device 

yang digunakan 

2. Foto yang terpilih dari IOTD dan instanusantara challenge adalah foto 

yang benar-benar diambil di Indonesia, milik sendiri dan menggunakan tag 

lokasi dan mencakup kebudayaan dan keindahan alam Indonesia. 

3. Menyediakan tempat untuk bertukar ilmu bagi para anggotanya 

4. Membuat regional di masing-masing wilayah di Indonesia 

1.3 Program Instanusantara 

1. IOTD (Instanusantara Of The Day), yaitu pemilihan foto dari official 

hashtag instanusantara untuk di posting melalui akun @instanusantara 

2. INUB (Instanusantara Upload Bersama), yaitu program upload foto 

bersama instanusantara member secara serentak.  

3. Instanusantara challenge, yaitu mengadakan lomba foto mingguan 

berhadiah 

4. Mengadakan event fotografi di masing-masing regional, seperti pameran, 

coaching clinic, hunting bareng, dsb.  

1.4 Hastag Official Instanusantara 

1. #instanusantara  

2. #instanusantaraLandscape  

3. #instanusantaraMacro  

4. #instanusantaraAnimal 

5. #instanusantaraBW  

6. #instanusantaraHI  

7. #instanusantaraStreet 

8. #instanusantaraStillLife  

9. #instanusantaraPortrait  
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10. #instanusantaraHDR 

11. #instanusantaraArchitecture 

 

1.5 Akun Official Instanusantara 

1. @instanusantaramalang, akun instagram instanusantara regional Malang. 

2. @instanusantarajakarta, akun instagram instanusantara regional Jakarta 

3. @instanusantarasurabaya, akun instagram instanusantara regional 

Surabaya 

4. @instanusantaradiy, akun instagram instanusantara regional Yogyakarta 

5. @instanusantarabali, akun instagram instanusantara regional Bali 

6. @instanusantarabandung, akun instagram instanusantara regional 

Bandung 

7. @instanusantarakuningan, akun instagram instanusantara regional 

Kuningan 

8. @instanusantarasulawesi, akun instagram instanusantara regional 

Sulawesi 

9. @instanusantarafeed, akun yang digunakan untuk mengumumkan event 

instanusantara 

1.6. Ketentuan Bergabung Komunitas Instanusantara 

Syarat dan ketentuan menjadi member Instanusantara: 

1. Memiliki akun instagram. 

2. Memiliki LINE Messenger. 

3. 75% galeri instagram memuat foto yang berhubungan dengan alam 

atau budaya Indonesia. 

4. Galeri instagram tidak memuat foto narsis, rasis atau nude. 
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5. Setiap member Instanusantara bersedia mengupload foto yang 

dibutuhkan untuk kepentingan Instanusantara. 

6. Foto milik member yang menggunakan hastag #instanusantara 

tidak keberatan untuk dipergunakan fotonya demi kepentingan 

Instanusantara. 

7. Tidak menggunakan Instanusantara sebagai media promosi. 

8. Support dan mengikuti program yang diadakan Instanusantara. 

9. Menjaga nama baik Instanusantara. 

 

C. @instanusantaramalang 

         Gambar 2.2. Akun Instagram @instanusantaramalang 

      

                   (Sumber: www.instagram.com) 

@instanusantaramalang merupakan salah satu akun regional dari akun 

instagram @instanunsantara. @instanusantaramalang merupakan salah satu 

komunitas yang memiliki kegiatan yaitu melakukan publikasi informasi 

mengenai Malang dan mengexplore semua tentang Malang khususnya wisata 

alam dan budaya. @instanusantaramalang terbentuk pada 01 April 2012 oleh 

Andi Afriansyah. 
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@instanusantaramalang memiliki lebih dari 100 anggota serta memiliki 

lebih dari 20k  follower instagram. Kegiatan rutin yang dilakukan anggota dari 

@instanusantaramalang antara lain, hunting bareng, kopdar disetiap bulannya, 

holiday member, dll. Serta untuk menjadi anggota dari 

@instanusantaramalang sendiri memiliki beberapa syarat seperti, memiliki 

akun instagram dan line, 75% galeri di instagramnya memuat foto yang 

berhubungan dengan alam dan budaya, memiliki hobi fotografi, dll. 

Adapun visi dan misi dari @instanusantara adalah sebagai berikut : 

Visi: 

Mempelajari serta memperkenalkan keindahan alam dan keanekaragaman 

budaya Indonesia kepada para igers, baik igers nasional maupun internasional. 

Misi: 

1. Mengadakan pemilihan foto (Instanusantara Malang Of The Day) setiap 

harinya dan instanusantara challenge setiap minggunya. Tanpa membatasi 

device yang digunakan. 

2. Foto yang terpilih dari IMOTD dan instanusantara challenge adalah foto 

yang benar-benar diambil di Indonesia, milik sendiri dan menggunakan tag 

lokasi dan mencakup kebudayaan dan keindahan alam Indonesia. 

3. Menyediakan tempat untuk bertukar ilmu bagi para anggotanya  

Sedangkan untuk program @instanusantaramalang adalah: 

1. IMOTD (Instanusantara Malang Of The Day), yaitu pemilihan foto dari 

official hashtag instanusantara untuk di posting melalui akun 

@instanusantaramalang di setiap harinya 

2. INUB (Instanusantara Upload Bersama), yaitu program upload foto 

bersama instanusantara member secara serentak dan akan di posting dalam 

program mingguan IMOTW (Instanusantara Malang Of The Week).  
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3. Instanusantara challenge, yaitu mengadakan lomba foto mingguan 

berhadiah 

4. Mengadakan event fotografi, seperti pameran, coaching clinic, hunting 

bareng, dsb. 

Instanusantara Malang memiliki struktur organisasi yaitu sebagai berikut: 

Ketua Regional : Anddy Setiawan 

Admin  :  

1. Admin Instanusantara Malang Of The Day (IMOTD) : 

 Eko Sulistyo 

 Nadila Salsabila 

2. Admin Instanusantara Malang Of The Week (IMOTW) : 

 Satriyo Siswo Sujono 

 

 


