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BAB III 

SAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini peneliti akan menyajikan hasil penelitian tentang pengelolaan 

media sosial sebagai media promosi wisata di Malang Raya melalui 

wawancara dengan admin akun instagram @instanusantaramalang, 

dokumentasi dan observasi. Penelitian ini menyajikan data yang diperoleh dari 

wawancara terhadap informan penelitian. Wawancara dilakukan diberbagai 

tempat sesuai dengan kesepakatan peneliti dan informan penelitian. 

Wawancara yang telah dilaksanakan dengan cara memberikan pertanyaan-

pertanyaan kepada informan penelitian lalu dianalisis guna menjawab 

permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. 

Sebelum melakukan pengolahan data, peneliti terlebih dahulu menguji 

keabsahan data tersebut menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi 

teknik. Triangulasi dengan sumber, peneliti lakukan dengan mengecek ulang 

data-data informan yang sudah peniliti dapatkan kepada ketua 

@instanusantaramalang, dimana ketua @instanusantaramalang yang secara 

keseluruhan mengerti mengenai hal ini. Selain itu peneliti juga menggunakan 

triangulasi teknik yaitu dengan cara observasi pada akun media instagram 

@instanusantaramalang untuk mengecek kebenarannya. 

Data yang diperoleh oleh peneliti selanjutnya di analisis oleh peneliti guna 

mendapatkan hasil dari penelitian sesuai dengan judul penelitian. Hal tersebut 

berupa penjabaran dari setiap jawaban informan ketika peneliti melakukan 

wawancara dengan informan penelitian, sehingga nantinya dapat digambarkan 

secara jelas. 

Peneliti menjelaskan hasil penelitian ini dengan menggunakan metode 

kualitatif. Sebelum membahas lebih dalam dari penelitian ini, peneliti akan 

memaparkan identitas informan dalam penelitian ini. 
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1. IDENTITAS/PROFIL INFORMAN PENELITIAN 

Peneliti mendapatkan tiga informan penelitian yang memenuhi kriteria 

yang telah dijelaskan pada Bab I, yang akhirnya peneliti dapatkan 3 orang 

admin yang sudah memenuhi kriteria tersebut. Ketiga informan tersebut telah 

di temui secara personal dengan waktu dan tempat yang telah disepakati. 

1.1. Informan Penelitian 1 

Informan penelitian pertama bernama Anddy Setiawan yang 

merupakan ketua dari komunitas Instanusantara Malang. Mahasiswa 

semester 8 dari jurusan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah 

Malang ini telah menjabat sebagai ketua Instanusantara Malang ini selama 

2 tahun.  

   Tabel 3.1. Identitas Diri 

Nama Lengkap Anddy Setiawan 

Nama Panggilan Anddy 

Tempat Tanggal Lahir Nganjuk, 28 Maret 1994 

Alamat Jl. Raya Tlogomas Gg. 15 A No. 6 
Malang 

Jenis Kelamin Laki-laki 

Pendidikan Bahasa Inggris Universitas 
Muhammadiyah Malang 

Instagram/ Follower @anddy_setiawan/1987 

Hobby Fotografi 

Motto Urip iku urup 

  (Sumber data:  hasil wawancara pada tanggal 29 Maret 2016) 
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1.2. Informan Penelitian 2 

Informan Penelitian kedua bernama Satriyo Siswo Sujono, ia merupakan 

anggota dari Instanusantara regional Malang. Laki-laki yang lahir 20 tahun 

silam di bumi Arema ini menjabat sebagai admin @instanusantaramalang 

untuk program mingguan selama 1 tahun. 

         Tabel 3.2. Identitas Diri   

Nama  Satriyo Siswo Sujono 

Nama Panggilan Kopral 

Tempat Tanggal Lahir Malang, 04 Juni 1995 

Alamat Jl. Anggrek Vanda Dalam No. 01 
Malang 

Jenis Kelamin Laki-laki 

Pendidikan Politeknik Negeri Malang 

Instagram/follower @kopralkids/2073 

Hobby Futsal, pes16, ngopi, ngalas 

Motto Bahwa hidup akan terus belajar 
sampai mati!! 

         (Sumber data: hasil wawancara pada tanggal 29 Maret 2016) 

1.3. Informan Penelitian 3 

Informan penelitian ketiga yaitu Nadhila Salsabila, ia telah mejadi anggota 

Instanusantara Malang selama hampir 2 tahun. Mahasiswa dari Politeknik 

Negeri Malang ini merupakan satu-satunya admin perempuan 

@instanusantaramalang untuk program mingguan. 

   Tabel 3.3. Identitas Diri 
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Nama  Nadhila Salsabila 

Nama Panggilan Nadhila 

Tempat Tanggal Lahir Kediri, 31 Januari 1996 

Alamat Jl. Ikan Piranha Atas no.232 Malang 

Jenis Kelamin Perempuan 

Pendidikan Politeknik Negeri Malang 

Instagram/follower @mynadilas_/2092 

Hobby Renang, jepret-jepret 

Motto Tetap jadilah orang yang rendah 
hati walaupun berada di puncak. 

       (Sumber data: hasil wawancara pada tanggal 29 Maret 2016) 
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2. PEMBAHASAN 

Manajemen/pengelolaan  media sosial yang baik akan menghasilkan suatu 

pesan yang dapat diterima baik oleh khalayak (audience). Maka dari itu, 

@instanusantaramalang merencanakan pengelolaan menajemen media sosial 

dengan sebaik mungkin guna menarik perhatian follower dalam 

mempromosikan wisata di Malang Raya. Berdasarkan pada Friedrichsen dan 

Wolfgang mengenai manajemen media sosial dengan membaginya kedalam 

empat tahap, manajemen pengelolaan media sosial @instanusataramalang 

sebagai media promosi wisata di Malang Raya dapat dianalisis sebagai 

berikut: 

2.1. Define The Value Proposition 

Pada tahap pertama, @instanusantaramalang harus mengidentifikasi 

percakapan khalayak. Sebelum menentukan segmentasi, target dan 

positioning. Pengelola harus mengetahui apa yang sedang menjadi 

perbincangan dikalangan masyarakat khususnya masyarakat siber. 

@instanusantaramalang berdiri dilatarbelakangi mengenai fenomena 

boomingnya media sosial instagram sebagai media informasi dalam segala 

hal. Seperti yang dinyatakan oleh ketua dari @instanusantaramalang : 

“Karena melihat banyaknya masyarakat yang menyukai instagram, maka 
kami bersepakat untuk membuat instagram sebagai salah satu media kami 
untuk memperkenalkan wisata Malang, dan instagram merupakan media 
yang tepat bagi kami karena instagram adalah media photo sharing yang 
lagi booming pada saat ini”. 

(Sumber : Hasil wawancara dengan ketua @instanusantaramalang) 

Sehingga dengan fenomena ini, pengelola memanfaatkan media sosial 

instagram sebagai media promosi/publikasi wisata di Malang Raya. Karena 

dengan instagram sebagai media photo sharing dianggap pengelola sebagai 

alat/sarana yang efektif dalam menunjang promosi wisata di Malang Raya. 

2.2. Segmentation, Targeting, and Positioning 
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Tahap kedua adalah melakukan segmentasi yaitu memetakan khalayak 

yang sesuai berdasarkan temuan-temuan dari sebelumnya. 

@instanusantaramalang harus mengetahui siapa yang banyak terlibat pada 

media sosial yang dalam penelitian ini sebagai media promosi wisata di 

Malang Raya. Hal ini dilakukan guna mencapai tujuan dari 

@instanusantaramalang sebagai media promosi wisata. Adapun starategi STP 

(Segmentation, Targeting, Positioning) adalah : 

a. Segmentation 

Segmentasi dari @instanusantaramalang sebagai media promosi wisata 

adalah sebagai berikut: 

 Demografis : Mencakup seluruh wilayah-wilayah di Indonesia 

 Psikologis : Memiliki jiwa traveler, Menyukai dunia fotografi, 

Pengguna aktif media sosial 

Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan ketua 

@instanusantaramalang: 

“Untuk segmentasi pasar, ini dari segi demografisnya itu mencakup 
seluruh wilayah di Indonesia mbak, dari segi psikologisnya 
diperuntukkan untuk siapa saja yang memiliki jiwa traveler, menyukai 
dunia fotografi dan aktif pada media sosial.” 

(Sumber : Hasil wawancara dengan ketua @instanusantaramalang) 

b. Targeting 

Target utama dalam pengelolaan @instanusantarmalang sebagai media 

promosi wisata di Malang Raya adalah memperkenalkan keindahan alam 

dan budaya di Indonesia khususnya di Malang Raya kepada para follower 

baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Seperti yang dikatakan oleh 

ketua @instanusantaramalang saat wawancara: 
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“Untuk targeting, kita @instanusantaramalang mempelajari dan 
memperkenalkan keindahan alam dan keanekaragaman budaya Indonesia 
kepada para igers, baik igers nasional maupun internasional.” 

            (Sumber : Hasil wawancara dengan ketua @instanusantaramalang) 

c. Positioning 

Dalam hal positioning, @instanusantaramalang menggunakan media 

sosial instagram untuk mempromosikan/mempublikasikan wisata di 

Malang Raya. Dan @instanusantaramalang memposisikan dirinya sebagai 

media promosi wisata khususnya wisata di Malang. Seperti yang 

dijelaskan oleh ketua sebagai berikut: 

“Dari segi positioning @instanusantaramalang memposisikan dirinya 
sebagai media untuk mempublikasikan/mempromosikan sebuah wisata di 
Malang Raya dengan menggunakan media sosial instagram”. 
(Sumber : Hasil wawancara dengan ketua @instanusantaramalang) 

2.3. Operations and Delivery Process 

Tahap ketiga yaitu operasional dan penyampaian pesan melalui media 

sosial. Berdasarkan fokus penelitian yang sudah peneliti kemukakan 

sebelumnya, paparan data ini sebagai jalan untuk memverifikasi fokus 

penelitian tersebut sehingga dapat diketahui tentang bagaimana pengelolaan 

media sosial sebagai media promosi wisata di Malang Raya dengan informan 

penelitian yaitu admin dari akun instagram @instanusantaramalang. 

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. 

Perkembangan internet sebagai new media, memudahkan manusia dalam 

melakukan proses komunikasi. Munculnya media sosial sebagai media 

informasi dalam segala hal, menjadikan media sosial banyak diminati oleh 

berbagai kalangan khususnya masyarakat siber. 
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Instagram merupakan sebuah cara terbaru dan sangat mudah untuk 

dimanfaatkan sebagai media promosi, salah satunya sebagai media promosi 

wisata atau  media untuk penyebaran informasi wisata disuatu daerah tertentu. 

Media photo sharing ini sangat digemari oleh berbagai masyarakat karena 

sangat mudah di aplikasikan dan simple. Selain mudah dan simple, dengan 

berbagi gambar atau foto sebenarnya tidak hanya menunjukkan apa yang 

sedang kita lihat, kerjakan atau rasakan, namun lebih dari itu kita bisa 

menyampaikan pesan/informasi di dalamnya. 

Dimana media sosial ini berfungsi sebagai media promosi atau penyebaran 

informasi wisata, dan seperti yang dijelaskan pada bab II bahwa 

@instanusantaramalang merupakan komunitas yang terfokus pada publikasi 

foto-foto tentang wisata di Malang Raya. Sehingga @instanusantaramalang 

selalu memberikan informasi update kepada  follower mengenai wisata-wisata 

di Malang. 

Sebagai media promosi wisata dan @instanusantaramalang memanfaatkan 

media sosial instagram yang notabene instagram merupakan aplikasi yang 

sedang digandrungi masyarakat, maka pengelola (admin) 

@instanusantaramalang harus memperhatikan dari segi pengelolaan informasi 

yang akan disebarkan kepada follower. 

Seperti yang dinyatakan oleh Nasrullah (2015: 19) dalam bukunya “Media 

Sosial” bahwa informasi menjadi entitas yang penting dari media sosial. 

Pengguna media sosial mengkreasi representasi identitasnya, memproduksi 

konten, dan melakukan interaksi berdasarkan informasi. Sehingga konten 

bahasa dalam penyebaran informasi tersebut sangat penting. 

Teks atau konten menjadi artefak kebudayaan. Sebagai artefak 

kebudayaan, konten menjadi rujukan untuk melihat bagaimana budaya siber 

dibentuk, dipertukarkan, dan bahkan dikonsumsi oleh pengguna di media 

sosial (Nasrullah: 2015: 81). Maka dari itu pengelolaan informasi dan gaya 

bahasa yang digunakan dalam penyebaran informasi sangat penting dan harus 
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di perhatikan. Dalam hal ini, @instanusantaramalang memiliki cara tersendiri 

dalam pengelolaan informasi yang akan di publikasi ke dalam akun 

instagramnya. 

Berikut adalah kutipan dari hasil wawancara peneliti dengan admin 

@instanusantaramalang baik admin dari program harian dan program 

mingguan. 

Anddy : “Untuk layout harian itu sudah ada aturannya sendiri dari 
instanusantara Malang, jadi urutan awalnya admin harus mencantumkan 
judul foto itu, maksudnya adalah apakah itu foto IMOTD (Instanusantara 
Malang Of The Day) atau IMOTW (Instanusantara Malang Of The Week). 
Kemudian tanggal penguploadannya, Foto dari siapa, lokasi pengambilan 
foto, deskripsi foto. Setelah itu di sertakan juga salah satu misi dan tagline 
dari instanusantara Malang di akhir kalimat . Dan yang terakhir 
mencantumkan hashtag”. 

(Sumber data : hasil wawancara dengan admin di DW Coffee Café pada 
tanggal 31 Maret 2016 pukul. 14.00 WIB) 

Pernyataan tersebut juga dijelaskan juga oleh admin 2 yaitu Nadhila 

Salsabila. 

Nadila : “Format penyusunan layoutnya sih simple, dan admin juga 
memiliki aturan sendiri dalam penyusunan layout. Seperti jika di IMOTD 
(Instanusantara Malang Of The Day) itu judul foto, tanggal di upload nya 
itu kapan, lokasi harus ada, baru setelah itu deskripsi dari foto tersebut, 
visi dan misi serta tagline, dan yang terakhir sertakan hashtag”. 

(Sumber data : hasil wawancara dengan admin di Epic Culinary Café 
pada tanggal 03 April 2016 pukul. 15.00 WIB) 

Dalam penyusunan layout pada akun instagram @instanusantaramalang, 

admin sudah memiliki standarisasi atau aturan tersendiri yang akan di 

tampilkan dalam instagram @instanusantaramalang, yang bertujuan agar 

informasi tersebut jelas dan informatif. Adapun susunan layout untuk program 

harian adalah sebagai berikut: 

a. Judul foto (IMOTD atau IMOTW) 
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b. Tanggal foto 

c. Pemilik foto/ photo courtery 

d. Lokasi foto 

e. Deskripsi foto 

f. Motto dan tagline Instanusantara 

g. Hashtag 

Pernyataan ini juga dibuktikan oleh peneliti dari segi pengumpulan data 

yaitu melalui observasi pada akun instagram @instanusantaramalang. 

Gambar 3.1. Layout penyusunan informasi pada akun 

@instanusantaramalang di program harian 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                         (Sumber: www.instagram.com)     

Hal ini juga dipaparkan oleh admin dari program mingguan, yaitu Satrio 

yang biasa dipanggil Kopral. 

Kopral : “Kalau untuk layout semua hampir sama, tapi untuk mingguan 
ada tambahan hashtag nya seperti #inubMalang_08 dan ditambah tema 
pada minggu itu apa. Trus perbedaan deskripsinya untuk mingguan itu 
hanya ucapan selamat buat foto yang terpilih sebagai program 
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#inubMalang. Untuk yang lainnya sama dengan harian, dari judul foto, 
visi dan misi, hashtaq dan tagline”. 

(Sumber data: hasil wawancara dengan admin di Epic Culinary Café 
pada tanggal 02 April 2016 pukul. 17.00 WIB). 

Susunan layout pada program mingguan (IMOTW) hampir sama dengan 

susunan pada program harian (IMOTD), namun ada beberapa tambahan 

seperti: ucapan selamat kepada anggota instanusantara yang fotonya terpilih 

sebagai feature of the week atau IMOTW serta ada tambahan hashtag kode. 

Adapun susunan layout untuk program mingguan sebagai berikut: 

a. Judul foto 

b. Tanggal foto 

c. Ucapan selamat kepada pemilik foto 

d. Kode hashtag 

e. Tema 

f. Deskripsi 

g. Motto dan tagline instanusantara 

h. Hashtag instanusantara 

Pernyataan ini didukung dari hasil observasi peneliti pada akun instagram 

@instanusantaramalang. 
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Gambar 3.2. Layout penyusunan informasi pada akun 

@instanusantaramalang di program harian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              (Sumber: www.instagram.com) 

Pada gambar 3.1. dan gambar 3.2. diatas terbukti bahwa penyusunan 

informasi pada akun @instanusantaramalang tersusun dengan rapi dan dari 

segi bahasa @instanusantaramalang menggunakan bahasa yang jelas dan 

informatif. Dalam hal ini @instanusantaramalang menggunakan bahasa baku 

Indonesia sehingga dapat dipahami oleh follower dari berbagai kalangan. 

Pernyataan ini juga dipaparkan oleh beberapa admin dari 

@instanusantaramalang, sebagai berikut: 

Nadila : “Untuk penginformasian di instagram admin memakai bahasa 
Indonesia resmi dan informatif aja sih mbak”. 

(Sumber data: hasil wawancara dengan admin di Epic Culinary Café 
pada tanggal 03 April 2016 pukul 15.00 WIB) 

Hal ini juga di nyatakan oleh admin berikutnya : 

Anddy : “Karena instagram @instanusantaramalang ini dilihat oleh 
berbagai masyarakat dari berbagai daerah jadi admin pakai bahasa baku 
Indonesia”. 
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(Sumber data: hasil wawancara dengan admin di DW Coffee Café pada 
tanggal 31 Maret 2016 pukul 14.00 WIB) 

Selain itu, admin dari program mingguan pun juga memaparkan mengenai 

gaya bahasa yang digunakan admin dalam penyusunan informasi yang akan di 

publikasikan ke @instanusantaramalang. 

Kopral : “Gaya bahasa yang digunakan sih admin selalu pakai bahasa 
Indonesia yang baik dan resmi, baru ketika penyebaran info di grup line 
member admin pakai bahasa kekinian”. 

(Sumber data: Hasil wawancara dengan admin di Epic Culinary Café 
pada tanggal 02 April 2016 pukul 17.00 WIB) 

Dari hasil wawancara dengan semua admin @instanusantaramalang, 

menyatakan bahwa gaya bahasa yang disepakati dan digunakan untuk 

penyebaran informasi yaitu menggunakan bahasa resmi Indonesia dan 

informatif. Sedangkan bahasa yang digunakan dalam percakapan sesama 

admin di grup line admin menggunakan bahasa non formal. Dan dari hasil 

wawancara dan observasi diatas, dapat disimpulkan bahwa admin dari  

@instanusantaramalang menggunakan model bahasa netlingo, yang menurut 

Nasrullah (2015) netlingo sebagai penulisan teks yang seolah-olah sedang 

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

mewakili ungkapan ketika berbicara. 

Dari hasil wawancara dengan semua admin @instanusantaramalang, 

menyatakan bahwa gaya bahasa yang disepakati dan digunakan untuk 

penyebaran informasi yaitu menggunakan bahasa resmi Indonesia dan 

informatif. Sedangkan bahasa yang digunakan dalam percakapan sesama 

admin di grup line admin menggunakan bahasa non formal. Dan dari hasil 

wawancara dan observasi diatas, dapat disimpulkan bahwa admin dari  

@instanusantaramalang menggunakan model bahasa netlingo, yang menurut 

Nasrullah (2015) netlingo sebagai penulisan teks yang seolah-olah sedang 

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

mewakili ungkapan ketika berbicara. 
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   Aplikasi instagram yang berbasis pada foto merupakan bentuk 

komunikasi baru yang didominasi oleh gambar atau visual. Kehadiran new 

media seperti instagram ditengah masyarakat memiliki banyak manfaat, salah 

satunya sebagai media penyebaran informasi/promosi. Karena instagram 

merupakan aplikasi photo sharing, maka interaksi terjadi melalui 

pengunggahan foto dan video yang mungkin menarik perhatian pengguna 

lainnya. Semua posting (publikasi) merupakan real time, yang memungkinkan 

anggota untuk berbagi informasi. Instagram ini juga bertujuan untuk 

menunjukkan sisi kreatif fotografi dan videografi dari para user nya. 

Dalam tahap memperkenalkan/mempromosikan produk wisata secara 

online, pengelola media sosial dituntut untuk menjadi pemikir yang kreatif 

sehingga apa yang sudah dipromosikan dapat menarik minat dari follower 

untuk mengunjungi wisata yang sudah dipublikasikan kedalam media sosial 

tersebut, dalam hal ini adalah instagram. Agar nantinya instagram tersebut 

terlihat menarik, maka pengelola (admin) harus kreatif baik dari sisi design, 

penulisan, foto ataupun video.   

Penggunggahan dan repost foto yang dilakukan oleh 

@instanusantaramalang untuk mempromosikan wisata memiliki manfaat 

untuk menarik perhatian dan minat dari follower untuk mengunjungi wisata di 

Malang Raya. Sehingga desain foto yang akan dipublikasikan kedalam 

instagram sangat berpengaruh dalam menunjang promosi pada sebuah tempat 

wisata. 

@instanusantaramalang merupakan salah satu akun instagram yang sangat 

memperhatikan foto-foto yang akan diunggahnya, dikarenakan instanusantara 

malang adalah salah satu komunitas fotografi yang didalamnya 

mempublikasikan tentang wisata-wisata di Malang Raya, sehingga foto yang 

akan di upload itu harus sesuai dengan kriteria yang sudah mereka sepakati 

guna menarik perhatian dari follower untuk melihat foto tersebut sehingga 
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membuat follower tertarik untuk mengunjungi wisata yang telah dipromosikan 

kedalam galeri @instanusantaramalang. 

Dalam hal ini peneliti berkesempatan untuk mewawancarai beberapa 

admin dari @instanusantarmalang. Pada pengelolaan instagram pengelola 

(admin) sangat memperhatikan bagaimana kriteria pengunggahan dan repost 

foto yang akan diunggah kedalam instagram. 

Adapun pernyataan informan penelitian sebagai berikut: 

Anddy  : “Foto yang admin upload itu harus sesuai dengan standart atau 
kriteria dari instanusantara, ya seperti dilihat dari segi teknik 
pengambilan gambarnya, isi dari fotonya itu menarik apa tidak, foto 
tersebut berhubungan dengan Malang seperti tempat-tempat wisata, 
tradisional, kebudayaan, kuliner, dll. Ada juga program baru tentang 
photo story yaitu foto yang menceritakan suatu kejadian, seperti foto 
jurnalistik gitu sih”. 

(Sumber data: Hasil wawancara dengan admin di DW Coffee Café pada 
tanggal 31 Maret 2016 pukul. 14.00 WIB) 

  Hal ini juga dipaparkan oleh admin 2 program harian: 

Nadila : “Untuk kriteria foto di program harian itu mengutamakan foto-
foto yang berhubungan dengan tempat wisata di wilayah regional Malang 
baik itu wisata alam maupun buatan, wisata budaya, wisata kuliner. Kita 
juga melihat foto tersebut dari segi fotografinya, point pentingnya dimana, 
pokoknya antara teknik sama isi fotonya itu seimbanglah mbak” 

(Sumber data: Hasil wawancara dengan admin di Epic Culinary Café 
pada tanggal 03 April 2016 pukul 15.00 WIB) 

Dari hasil wawancara dengan admin @insanusantaramalang pada program 

harian, dapat dihasilkan bahwa kriteria untuk pengunggahan foto adalah 

sebagai berikut : 

a. Foto tersebut berhubungan tentang Malang Raya, seperti: wisata 

kuliner, wisata alam, wisata budaya, dll. 
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b. Foto tersebut  menarik dan memiliki teknik pengambilan gambar yang 

baik 

Untuk menguatkan hasil dari penelitian diatas, peneliti melakukan 

observasi langsung pada akun instagram @instanusantaramalang, dan peneliti 

mendapatkan hasil foto dari program harian atau yang biasanya disebut 

sebagai IMOTD (Instanusantara Malang Of The Day).  

Gambar 3.3. Contoh Photo Of The Day di akun @instanusantarmalang  

                       (Sumber: www.instagram.com) 

Terdapat perbedaan antara kriteria pengunggahan foto yang dilakukan oleh 

admin @instanusantaramalang untuk program harian (IMOTD) dan program 

mingguan (IMOTW). Adapun kriteria penggunggahan foto untuk program 

mingguan ini dipaparkan oleh admin mingguan sebagai berikut: 

Kopral : “Kalau program mingguan itu fotonya harus sesuai dengan tema 
foto pada minggu itu, bukan seperti harian yang bisa berbagai foto di 
upload setiap harinya yang sesuai dengan kriteria harian. Kalau 
mingguan berbeda seperti tema foto „street‟, atau „human interest‟ admin 
harus mencari foto yang berhubungan dengan street atau human interest 
itu pada halaman hashtag dari program mingguan yang biasanya kita 
sebut sebagai program INUB (Instanusantara Upload Bareng), selain itu 
foto juga harus menarik dari segi fotografi” . 
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(Sumber data: Hasil wawancara dengan admin di Epic Culinary Café 
pada tanggal 02 April 2016 pukul 17.00 WIB) 

Seperti yang tertulis pada bab II dalam program instanusantara Malang 

bahwa instanusantara Malang memiliki program yang harus dilaksanakan di 

setiap minggunya bersama anggota yaitu program INUB, dimana  INUB 

(Instanusantara Upload Bersama) merupakan program upload foto bersama 

instanusantara member secara serentak. Dalam hal ini, hasil foto-foto dari 

INUB Malang akan di publikasikan kedalam instagram 

@instanusantaramalang melalui program mingguan/IMOTW/Feature Of The 

Week. Foto yang memenuhi kriteria tersebut, akan di publikasikan kedalam 

@instanusantaramalang. Adapung kriteria foto untuk program mingguan 

yaitu: 

a. Foto harus sesuai dengan tema pada minggu tersebut 

b. Foto harus menarik dan bagus dari segi teknik fotografi 

Gambar 3.4. Contoh Photo Of The Week di akun @instanusantaramalang 

 

      (Sumber: www.instagram.com) 

 

 

 

  (Sumber:www.instagram.com) 

Disamping itu admin juga melakukan kegiatan repost foto. Dengan adanya 

fitur canggih yang dimiliki instagram, @instanusantaramalang 

memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. @instanusantaramalang juga 

memanfaatkan fitur repost untuk me repost foto-foto yang dianggapnya sesuai 

dengan kriteria bagi instanusantara Malang. Kriteria foto-foto yang akan di 

repost oleh @instanusantaramalang hampir sama dengan kriteria 
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pengunggahan foto yang sebelumnya sudah dipaparkan diatas. Sesuai dengan 

tujuan @instanusantaramalang yaitu mengeksplore segala sesuatu tentang 

Malang Raya melalui beberapa foto yang dipostingnya dimana 

@instanusantaramalang menjadi salah satu media untuk promosi wisata, maka 

kriteria foto juga harus membahas mengenai wisata untuk regional Malang 

baik itu wisata alam, budaya, kuliner, dll. 

Hal ini dibuktikan peneliti dengan hasil wawancara peneliti dengan 

informan penelitian (admin), sebagai berikut: 

Anddy :”Sama aja sih mbak untuk kriteria repost foto sama upload foto, 
yang penting foto tersebut sesuai dengan apa yang dikriteriakan oleh 
@instanusantaramalang”. 

(Sumber data: Hasil wawancara dengan admin di DW Coffee Café pada 
tanggal 31 Maret 2016 pukul 14.00 WIB) 

Nadila : “Kriteria repost foto di program harian sih hampir sama dengan 
kriteria pengunggahan foto di instagram @instanusantaramalang. 
Fotonya meliputi tempat wisata baik alam dan budaya, dari segi teknik 
fotografinya juga, mungkin perbedaannya di deskripsi fotonya ditambah 
repost dari siapa gitu aja sih mbak” 

(Sumber data: Hasil wawancara dengan admin di Epic Culinary Café 
pada tanggal 03 April 2016 pukul 15.00 WIB) 

Gambar 3.5. Contoh Repost Foto oleh @instanusantaramalang 
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   (Sumber: www.instagram.com) 

Kegiatan repost foto ini hanya dilakukan untuk program harian (IMOTD), 

dan tidak berlaku untuk program mingguan (IMOTW) dikarenakan IMOTW 

memiliki tema tersendiri dalam penguploadan foto disetiap minggunya. 

Seperti dinyatakan oleh admin IMOTW, sebagai berikut: 

Kopral : “Buat repost foto sih sama ya mbak kriterianya dengan kriteria 
upload foto, tapi untuk program mingguan masih belom ada kegiatan 
repost foto dikarenakan di program mingguan ini memiliki tema 
tersendiri”. 

(Sumber data: Hasil wawancara dengan admin di Epic Culinary Café 
pada tanggal 02 April 2016 pukul 17.00 WIB) 

Selain untuk kriteria dalam pengunggahan dan repost foto, hal yang sangat 

diperhatikan oleh para admin dari @instanusantaramalang sendiri adalah 

identitas foto yang akan dipromosikan/publikasikan kedalam 

@instanusantaramalang. Maksud dari identitas foto adalah setiap foto yang 

akan diunggah kedalam instagram harus memiliki identitas, dengan ini 

@instanusantaramalang menggunakan watermark untuk memberikan identitas 

foto, agar foto tersebut menandakan milik @instanusantaramalang dan 

menghindari tindakan copy paste yang dilakukan oleh sembarang orang. 

Pernyataan diatas didukung dengan jawaban dari hasil wawancara peneliti 

dengan informan penelitian yang dalam hal ini adalah admin 

@instanusantaramalang mengenai identitas foto (watermark). 

Anddy : “Karena ini sudah menjadi peraturan dari instanusantara pusat 
dan yang bikin watermark itu juga dari instanusantara pusat maka admin 
juga harus mentaati peraturan itu, maka setiap foto yang akan di upload 
di instagram @instanusantaramalang itu harus ada watermarknya”. 

(Sumber data: Hasil wawancara dengan admin di DW Coffee Café pada 
tanggal 31 Maret 2016 pukul 14.00 WIB) 

Hal ini juga dinyatakan sama oleh dua admin, yaitu Kopral dan Nadila : 
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Kopral : “Disetiap foto yang akan admin upload pada instagram 
@instanusantaramalang itu harus memiliki identitas dari 
instanusantaranya sendiri, maka admin memberi watermark disetiap foto 
yang akan admin upload”. 

(Sumber data: Hasil wawancara dengan admin di Epic Culinary Café 
pada tanggal 02 April 2016 pukul 17.00 WIB) 

Nadila : “Itu sudah peraturan dari instanusantara pusat mbak, jadi setiap 
foto harus ada watermark atau identitas foto tersebut”. 

(Sumber data: Hasil wawancara dengan admin di Epic Culinary Café 
pada tanggal 03 April 2016 pukul 15.00 WIB) 

@instanusantaramalang mengalami dua kali perubahan dalam pembuatan 

watermark, yang mana watermark tersebut sudah menjadi peraturan dari 

komunitas instanusantara Malang bahkan menjadi peraturan dari 

instanusantara Pusat. Sehingga penggunaan watermark disetiap foto yang 

akan diunggah pada @instanusantaramalang merupakan suatu keharusan yang 

harus diterapkan oleh admin sebagai pengelola akun instagram tersebut. 

Inilah perbedaan perubahan logo watermark @instanusantaramalang 

Gambar 3.6. Logo Watermark Lama @instanusantaramalang 

 

           (Sumber: Dokumentasi @instanusantaramalang) 
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Gambar 3.7. Logo Watermark Baru @instanusantaramalang 

 

(Sumber: Dokumentasi @instanusantaramalang) 

Dalam setiap pengunggahan foto, @instanusantaramalang memiliki 

batasan-batasan dalam pengunggahan foto disetiap harinya atau minggunya. 

Hal ini disampaikan oleh beberapa admin @instanusantaramalang sebagai 

berikut: 

Anddy  : “Dalam sehari untuk program harian itu upload satu kali foto, 
kecuali kalau ada keperluan seperti ada informasi yang akan disampaikan 
seperti kata-kata belasungkawa, ucapan anniversary untuk instanusantara 
regional, maka admin harian akan upload lebih dari satu kali”. 

(Sumber data: Hasil wawancara dengan admin di DW Coffee Café pada 
tanggal 31 Maret 2016 pukul 14.00 WIB) 

Nadila : “Untuk program harian ya admin upload fotonya sehari sekali, 
tapi jika ada keperluan untuk offline atau untuk tidak upload foto maka 
admin akan menginformasikan”. 

(Sumber data: Hasil wawancara dengan admin di Epic Culinary Café 
pada tanggal 03 April 2016 pukul 15.00 WIB) 

Hal ini juga dipaparkan oleh Kopral sebagai admin dari program mingguan: 

Kopral : “Untuk satu minggu, admin upload fotonya hanya sekali karena 
ini merupakan program mingguan yang fotonya di upload sesuai dengan 
tema pada minggu itu”. 

(Sumber data: Hasil wawancara dengan admin di Epic Culinary Café 
pada tanggal 02 April 2016 pukul 17.00 WIB) 
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Pengunggahan foto yang dilakukan @instanusantaramalang di setiap 

harinya yaitu satu kali dalam sehari, dan untuk program mingguan dilakukan 

satu kali pengunggahan foto dalam satu minggu. Hal tersebut dilakukan guna 

menjaga konsistensi @instanusantaramalang sebagai media pengawas atau 

penyebaran informasi dalam hal pengunggahan foto. Selain itu terdapat 

pengecualian dalam pengunggahan foto disetiap harinya, yaitu ketika ada 

hal/informasi yang ingin disampaikan  seperti ucapan belasungkawa atas 

kejadian, ucapan anniversary komunitas, dll, maka dalam satu hari 

diperbolehkan untuk melakukan pengunggahan foto lebih dari satu kali sehari. 

Tiap-tiap program memiliki prioritas objek foto tersendiri, baik itu 

IMOTD ataupun IMOTW. Untuk IMOTD, seperti yang telah dijelaskan diatas 

bahwa di program harian ini menampilkan beberapa foto yang bertajuk 

mengenai segala sesuatu tentang Malang Raya, sehingga prioritas objek foto 

yang diperlukan yaitu foto-foto mengenai wisata di Malang Raya mulai dari 

wisata alam hingga wisata religi. Sedangkan untuk IMOTW, prioritas objek 

foto yang diperlukan adalah sesuai dengan tema foto disetiap minggunya. 

Seperti yang dipaparkan oleh admin @instanusantaramalang yaitu: 

Nadila : “Di program harian banyak mbak prioritas fotonya, ya admin 
mencari foto-fotonya yang berhubungan dengan apa yang instanusantara 
kriteriakan, seperti tradisional, kuliner, alam, serta tidak terlepas dari 
keindahan foto tersebut juga”. 

(Sumber data: Hasil wawancara dengan admin di Epic Culinary Café 
pada tanggal 03 April 2016 pukul 15.00 WIB) 

Kopral : “Prioritas objek foto untuk program mingguan sih ya objek-objek 
foto yang sesuai dengan tema pada minggu itu, misalnya minggu ini tema 
„pattern‟ jadi ya prioritas objek fotonya ya yang berhubungan dengan 
tema pattern itu”. 

(Sumber data: Hasil wawancara dengan admin di Epic Culinary Café 
pada tanggal 02 April 2016 pukul 17.00 WIB) 
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Adanya tema khusus yang diterapkan oleh @instanusantaramalang 

menjadikan gallery instagram tersebut tersusun dengan rapi. Beberapa tema 

foto telah di posting oleh admin pada gallery @intanusantaramalang. Tema 

dalam sebuah foto memberikan informasi tersendiri bagi follower, karena 

dengan tema yang ditentukan tersebut membuat follower menjadi mengerti 

tidak hanya mengenai informasi wisata, ini juga memberikan informasi 

mengenai bagaimana teknik pengambilan foto dengan tema-tema yang telah 

ditentukan itu, dengan cara follower mengklik hashtag yang telah 

dicantumkan didalam deskripsi foto tersebut. 

Adapun hasil wawancara yang didapat peneliti mengenai tema-tema yang 

telah di unggah oleh @instanusantaramalang: 

Anddy : “Yang ada sih di program mingguan, kayak minimalist, merah, 
satwa, book, air, dll”. 

(Sumber data: Hasil wawancara dengan admin di DW Coffee Café pada 
tanggal 31 Maret 2016 pukul 14.00 WIB) 

Nadila : “kalau untuk program harian sih belom ada tema khususnya 
mbak, yang ada cuma untuk program mingguan yang biasanya tergabung 
di #inubMalang itu”. 

(Sumber data: Hasil wawancara dengan admin di Epic Culinary Café 
pada tanggal 03 April 2016 pukul 15.00 WIB) 

Kopral : “Ada, banyak mbak! dari architecture, landscape, human 
interest, portrait, candid, waterdrop, street, mom and kid, zooming, black 
white, colorsplash, dan masih banyak lagi, kadang kalau ada hari atau 
moment tertentu kita buat tema. Di tema inilah follower juga bisa 
mengetahui tentang teknik pengambilan foto dengan tema-tema tersebut”. 

(Sumber data: Hasil wawancara dengan admin di Epic Culinary Café 
pada tanggal 02 April 2016 pukul 17.00 WIB) 

Dalam hal ini, penerapan tema hanya dimiliki dan dilakukan oleh IMOTW 

atau Feature Of The Week. Sedangkan untuk IMOTD tidak ada tema khusus 

yang diterapkan kedalam foto-foto yang di posting setiap harinya, karena 

IMOTD sudah memiliki prioritas foto tersendiri yang akan di upload pada 
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gallery @instanusantaramalang dan tidak terpaku pada satu tema dalam satu 

minggunya. 

       Gambar 3.8. Contoh Tema pada Akun @instanusantaramalang 

 

 

 

 

 

 

                           

        

        (Sumber: www.instagram.com) 

Instagram sebagai media sosial didunia maya yang banyak digandrungi 

oleh masyarakat guna mendapatkan berita dan informasi dalam bentuk photo 

sharing. Instagram juga memudahkan follower untuk mengetahui update 

informasi terbaru dari akun instagram yang diikutinya. Sebagai pengelola 

media sosial, mendapatkan informasi yang real untuk dijadikan bahan 

informasi yang akan disampaikan kepada follower menjadi hal yang sangat 

penting. Informasi yang didapatkan tidak boleh diproses secara mentah, akan 

tetapi harus diperhatikan kebenarannya, karena informasi yang diolah dan 

dipublikasikan kepada follower akan menjadi berita/informasi bagi follower 

yang membacanya. Memperoleh bahan berita dan mengolahnya merupakan 

hal yang tidak mudah bagi pengelola media sosial, karena informasi tersebut 

harus memperhatikan darimana sumber informasi itu. 

Pengelola media sosial (admin) dari @instanusantaramalang sangat 

memperhatikan informasi yang akan disampaikan kepada follower, sehingga 

admin harus memiliki referensi-referensi mengenai informasi seperti dengan 
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cara berinteraksi dengan admin lain, atau dengan follower yang memiliki 

pengetahuan mengenai wisata di Malang, melalui sumber internet, bahkan 

juga berdasarkan pengalaman dari admin itu sendiri. 

Berikut hasil wawancara dengan admin @instanusantaramalang mengenai 

cara admin untuk mendapatkan informasi tentang wisata Malang Raya yang 

akan dipublikasikan kepada follower: 

Anddy : “Sumber informasi yang admin peroleh yaitu dari internet itu sih 
jarang-jarang kalaupun iya dari internet harus mencamtumkan 
sumbernya, yang paling sering sih dari diskusi antar admin aja sih”. 

(Sumber data: Hasil wawancara dengan admin di DW Coffee Café pada 
tanggal 31 Maret 2016 pukul 14.00 WIB) 

Nadila : “Untuk sumber informasi kalo saya sih terkadang dari 
pengalaman pribadi, kalo enggak gitu admin dibantu dengan admin lain 
dalam pembuatan deskripsi teks”. 

(Sumber data: Hasil wawancara dengan admin di Epic Culinary Café 
pada tanggal 03 April 2016 pukul 15.00 WIB) 

Hal ini juga dipaparkan oleh admin IMOTW dari @instanusantaramalang: 

Kopral : “Ada yang dari pengalaman pribadi, dan jika mengharuskan 
untuk googling admin akan mencantumkan sumbernya yang admin kutip, 
tapi terkadang juga ada dari member yang mengirim foto beserta 
deskripsi teksnya”. 

(Sumber data: Hasil wawancara dengan admin di Epic Culinary Café 
pada tanggal 02 April 2016 pukul 17.00 WIB) 

Dari hasil wawancara diatas, menyatakan bahwa admin 

@instanusantaramalang untuk mendapatkan informasi yang akan 

dipublikasikan bersumber dari pengalaman pribadi masing-masing admin, dan 

admin pun juga sering berinteraksi (diskusi) dalam grup admin untuk 

membuat deskripsi informasi yang akan di postingnya, terkadang foto yang 

telah dikirim oleh member sudah memiliki deskripsi foto, dan admin pun 

mencantumkan nama pembuat deskripsi tersebut. Dengan mencantumkan 

nama pembuat deskripsi atau pemilik foto, akan terjadi interaksi antara 

 



 

77 
 

pengelola dan pengguna yaitu berupa komentar atau tanda seperti tanda “like”. 

Selain dari pengalaman pribadi, admin juga pernah melakukan pencarian 

informasi melalui internet, dimana informasi yang diperolehnya kemudian 

diolah untuk dijadikan bahan informasi yang akan disebarkan serta 

mencantumkan sumber yang berasal dari internet tersebut. 

Gambar 3.11. Contoh Deskripsi Informasi yang Bersumber dari Internet 

dan Pemilik Foto 

 
             (Sumber: www.instagram.com) 

2.4. 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 dan umpan balik yang diberikan oleh 

masyarakat.  

Berkembang pesatnya teknologi telah melahirkan new communication 

technologies atau sering disebut new media. Instagram merupakan terbosan 

baru dari new media. New media merupakan media yang menggunakan 
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internet, media online berbasis teknologi, berkarakter fleksibel, berpotensi 

interaktif dan dapat berfungsi secara privat maupun secara publik (Mondry, 

2008:13).  

Media baru membuka peluang bagi siapa saja untuk menjadi komunikator 

dengan membuat konten pesan komunikasinya sendiri baik berupa teks, 

gambar, video, dll. Hal ini mendorong adanya istilah baru yang jika 

disederhanakan merupakan suatu bentuk konten yang dapat dibuat oleh 

penggunanya sendiri dan bisa dipublikasikan dalam bentuk apapun atau User 

Generated Content (UGC).  

Media sosial dan situs jaringan sosial selalu mengusung konsep UGC 

dimana mereka selalu up to date tampilannya untuk menunjang proses 

komunikasi. User Generated Content merupakan konten yang dihasilkan dari 

user atau pengguna. Para penggunanya akan membuat konten yang diperbaiki, 

ditambah, dikurang atau melakukan perubahan lainnya yang mereka anggap 

perlu untuk dirubah. Disamping itu, 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. 

Di Indonesia media sosial telah menarik perhatian masyarakat tidak 

terkecuali media sosial instagram. Instagram menjadi media interaksi baru 

yang membuat ruang-ruang bagi masyarakat untuk saling berbagi, bercerita, 

dan menyalurkan ide-idenya. Pengelola media (admin) 

@instanusantaramalang juga memanfaatkan User Generated Content (UGC) 

dalam hal pengelolaan informasi khususnya mengenai pengambilan foto yang 

akan dipublikasikan. Karena dengan memanfaatkan UGC adalah cara yang 

paling populer untuk menciptakan keterlibatan audience/follower di media 

sosial, sehingga dengan ini pengelola dapat mengetahui mengenai keterlibatan 

dengan follower.  
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Foto-foto yang admin posting kedalam @instanusantaramalang 

merupakan foto yang sudah admin seleksi dari berbagai foto-foto yang ada. 

Untuk mendapatkan foto tersebut admin memanfaatkan beberapa fitur yang 

sudah disediakan oleh aplikasi instagram. Instagram memiliki beberapa fitur 

yang mana dapat memudahkan user untuk menggunanya, seperti fitur kamera, 

hashtag, caption, editor, dll.  

Dalam pengambilan foto, @instanusantaramalang memanfaatkan fitur 

hashtag (#) untuk memudahkan member dan follower sebagai media interaksi 

untuk berbagi foto kepada @instanusantaramalang dan foto tersebut dapat di 

posting pada gallery @instanusantaramalang. 

 Hal ini juga dijelaskan oleh admin tentang bagaimana admin 

@instanusantaramalang dalam pengambilan foto untuk di posting kedalam 

gallery @instanusantaramalang. Berikut paparan mereka: 

Anddy : “Untuk pengambilan foto, admin harian menggunakan hashtag 
yang sudah admin siapkan untuk para member dan juga masyarakat, jadi 
bagi yang ingin foto tersebut di posting dalam gallery 
@instanusantaramalang, maka mereka wajib mencamtumkan hashtag 
#instanusantaramalang dan #inmalanggallery, dan kami akan menyeleksi 
foto-foto tersebut”. 

(Sumber data: Hasil wawancara dengan admin di DW Coffee Café pada 
tanggal 31 Maret 2016 pukul 14.00 WIB) 

Nadila : “Admin mengambil foto tersebut dari hashtag 
#instanusantaramalang dan #inmalanggalery. Nah di 
#instanusantaramalang dan #inmalanggalery itu ada beberapa foto dari 
anggota insatanusantara, dan  kita ambil foto dari situ, kalo untuk orang 
lainpun selain anggota juga bisa asalkan mereka mencantumkan hastag 
tersebut pada foto yang diunggah di instagramnya. Foto-foto yang 
terkumpul, biasanya admin seleksi dan dirundingkan di grup admin, mana 
yang layak diupload untuk IMOTD”. 

(Sumber data:Hasil wawancara dengan admin di Epic Culinary Café 
pada tanggal 03 Maret 2016 pukul 15.00 WIB) 

Foto-foto yang sudah terkumpul pada galeri hashtag 
#instanusantaramalang dan #inmalanggallery akan diseleksi dan dipilih sesuai 
dengan kriteria foto instanusantara. Foto-foto yang sudah terpilih akan di 
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posting untuk program harian ke dalam gallery instagram 
@instanusantaramalang dengan mencantumkan pemiliki foto tersebut. 
Disitulah terjadi interaksi antara admin dengan pemilik foto yang akan 
diunggah dalam galeri @instanusantaramalang, karena untuk memposting foto 
admin harus mencantumkan nama dari pemilik foto, dan dari hal itu terjadi 
interaksi  berupa komentar dari pemilik foto seperti ucapan terimakasih. 

Gambar 3.9. Gallery Hashtag #instanusantaramalang dan 

#inmalanggallery 

 

(Sumber: www.instagram.com) 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: www.instagram.com) 

Hal ini berbeda dengan program mingguan. Berikut cara admin mendapat 

foto yang akan di posting kedalam @instanusantaramalang. 

Kopral : “Foto yang admin ambil untuk program mingguan ini dari hasil 
hashtag #inubMalang, yang mengirim foto pada #inubMalang itu hanya 
untuk member instanusantara Malang saja, dalam hal ini member yang 
mengikuti program INUB, yaitu salah satu program instanusantara pusat 
yang wajib dilaksanakan oleh instanusantara regional di seluruh 
Indonesia. Dan ada tema disetiap minggunya”. 
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(Sumber data: Hasil wawancara dengan admin di Epic Culinary Café 
pada tanggal 02 April 2016 pukul 17.00 WIB) 

Ada sedikit perbedaan antara program harian (IMOTD) dan program 

mingguan (IMOTW) untuk pengambilan foto yang akan di posting. IMOTW 

juga memanfaatkan hashtag untuk mengambil foto, perbedaannya adalah foto 

IMOTW (Instanusantara Malang Of The Week) merupakan foto dari hasil 

jepretan khusus member instanusantara Malang dan tidak ada foto yang 

berasal dari non member, dan foto IMOTD (Instanusantara Malang Of The 

Day) adalah foto dari hasil jepretan baik itu dari member instanusantara 

Malang maupun non member asalkan foto tersebut mencantumkan hashtag 

yang telah ditentukan. 

Untuk IMOTW menggunakan kode hashtag #inubMalang_(kode), seperti 
#inubMalang_010, #inubMalang_09, yang mana disetiap minggu akan 
memiliki kode hashtag yang berbeda, dari foto yang terkumpul pada gallery 
kode hashtag akan diseleksi dan dipilih oleh admin kemudian di posting 
kedalam instagram @instanusantaramalang yang akan dijadikan feature of the 
week atau IMOTW. 

Gambar 3.10. Contoh pada Gallery Kode Hashtag 

                                          (Sumber: www.instagram.com) 

Interaksi dalam kajian media merupakan salah satu  pembeda antara media 

lama (old media) dan media baru (new media). Dalam konteks ini menyatakan 

bahwa dalam media lama pengguna atau khalayak media merupakan 

pengguna yang pasif dan cenderung tidak mengetahui satu dengan yang 
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lainnya, sementara di media baru pengguna bisa berinteraksi, baik di antara 

pengguna itu sendiri maupun dengan produser konten media (Nasrullah, 

2015:26). 

Sebagai media interaksi untuk mempromosikan wisata, 

@instanusantaramalang sangat memperhatikan dari berbagai segi, seperti 

sistem promosi yang digunakan @instanusantaramalang untuk 

mempromosikan wisata Malang. 

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). 

Kehadiran media sosial ditengah masyarakat memiliki berbagai manfaat, 

salah satunya sebagai media interaksi untuk mempromosikan sebuah wisata. 

Media sosial memainkan peranan sangat penting dalam mempromosikan 

destinasi baru di Indonesia. Salah satu media sosial yang menjadi tempat 

untuk promosi baik itu promosi produk, jasa maupun wisata yaitu instagram. 

Karena instagram merupakan aplikasi photo sharing sehingga instagram 

dianggap efisien dalam mempromosikan sesuatu. Hal ini juga dilakukan oleh 

@instanusantaramalang untuk media promosi/publikasi wisata di Malang 

Raya. 

Dengan fenomena ini @instanusantaramalang memiliki kesempatan untuk 

mempromosikan wisata melalui instagram dengan menggunakan sistem-

sistem promosi yang telah disepakati oleh pengelola @instanusantaramalang. 

Berikut beberapa paparan yang telah ditemukan peneliti ketika melakukan 

wawancara dengan admin @instanusantaramalang mengenai sistem yang 

digunakan untuk promosi wisata di Malang Raya: 

Anddy : “Buat sistem promosinya sih admin tidak menggunakan strategi 
marketing, strategi promosi atau strategi lainnya. Melainkan cara 
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promosi kami yaitu dengan cara mempublikasikan foto-foto yang 
berhubungan dengan Malang,karena tujuan dari @instanusantaramalang 
sendiri yaitu memperkenalkan objek wisata kepada seluruh masyarakat, 
selain itu kita juga menggunakan hashtag dan kode untuk memudahkan 
follower mencari foto yang diinginkan”. 

(Sumber data: Hasil wawancara dengan admin di DW Coffee Café pada 
tanggal 31 Maret 2016 pukul 14.00 WIB) 

Nadila : “Belom ada sih mbak, strategi atau sistem khususnya, kita 
sebagai admin menggunakan kode atau hashtag itu. Soalnya kan dengan 
kita mengklik hashtag sudah banyak foto di dalam halaman hashtag 
tersebut, sehingga follower bisa melihat foto-foto yang ada di 
halamannya, kemudian kita juga melihat like yang tertera disetiap fotonya 
untuk melihat apakah foto tersebut disukai apa tidak”. 

(Sumber data: Hasil wawancara dengan admin di Epic Culinary Cafe 
pada tanggal 03 April 2016 pukul 15.00 WIB) 

Ini juga dipaparkan oleh admin IMOTW (Instanusantara Malang Of The 

Week): 

Kopral : “Untuk sistem promosi, admin hanya menggunakan sistem yang 
sudah disediakan oleh instagram itu sendiri, seperti memanfaatkan 
penggunaan hashtag dan kode yang admin buat. Kalau untuk strategi 
promosinya sih enggak ada, karena dengan mempublikasikan atau 
memperkenalkan wisata kepada masyarakat itu sudah termasuk promosi”. 

(Sumber data: Hasil wawancara dengan admin di Epic Culinary Café 
pada tanggal 02 April 2016 pukul 17.00 WIB) 

Dari hasil wawancara diatas, menyatakan bahwa belum ada sistem khusus 

yang dilakukan oleh @instanusantaramalang dalam mempromosikan wisata di 

Malang Raya. @instanusantaramalang hanya memanfaatkan User Generated 

Content (UGC) sebagai sistem promosinya. Yaitu dengan cara melibatkan 

follower dalam melakukan proses promosi wisata, seperti dengan cara 

mengajak follower untuk memposting foto-foto mengenai wisata di Malang 

Raya dengan mencantumkan hashtag yang sudah dibuat oleh admin, dan 

dengan cara mempublikasikan foto-foto yang menarik kedalam gallery 

@instanusantaramalang, karena dengan memposting foto yang menarik maka 
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akan menarik juga perhatian dari follower, serta dengan melihat like dari 

setiap fotonya guna mengetahui apakah foto yang telah diposting tersebut 

banyak yang disukai oleh follower atau tidak. 

Pengelola (admin) @instanusantaramalang menggunakan beberapa 

hashtag dan kode yang telah dibuatnya untuk memudahkan berinteraksi 

dengan follower untuk mencari foto yang mereka inginkan. Seperti yang 

dinyatakan admin dalam wawancaranya sebagai berikut: 

Nadila ; “Kalau pemanfaatan hashtag, admin menggunakan hashtag 
#instanusantaramalang, #inmalanggallery, #instanusantara, 
#instanusantaramembergallery,tapi kalo yang ini milik instanusantara 
pusat”. 

(Sumber data: Hasil wawancara dengan admin di Epic Culinary pada 
tanggal 03 April 2016 pukul 15.00 WIB) 

Anddy : “Untuk instanusantara malang sendiri memiliki 2 hashtag khusus 
yaitu #instanusantaramalang dan #inmalanggallery”. 

(Sumber data: Hasil wawancara dengan admin di DW Coffee Café pada 
tanggal 31 April 2016 pukul 14.00 WIB) 

Berbeda dengan hashtag pada IMOTD, hashtag pada program IMOTW 

berubah disetiap minggunya, seperti yang dinyatakan oleh admin program 

IMOTW: 

Kopral : “Kode hashtag ini dibagi 2 ada kode dari pusat dan kode dari 
regional sendiri, kalau untuk regional Malang itu ada #inubMalang_07, 
#inubMalang_11, #inubMalang_010, #inubMalang_09, #inubMalang_08, 
#inubMalang_06,#inubMalang_05,#inubNgalam_046, #inubNgalam_045, 
dan masih banyak lagi”. 

 (Sumber data: Hasil wawancara dengan admin di Epic Culinary Café 
pada tanggal 02 April 2016 pukul 17.00 WIB) 

@instanusantaramalang membagi hashtag pada dua programnya, yaitu 

untuk program IMOTD menggunakan hashtag #instanusantaramalang dan 

#inmalanggallery, untuk program IMOTW hanya menggunakan satu hashtag 

yaitu kode hashtag yang biasanya digunakan oleh program INUB 

(Instanusantara Upload Bareng), sehingga dengan kode hashtag tersebut 
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mempermudah member untuk melihat foto-foto yang sesuai dengan tema pada 

minggu itu. 

Gambar 3.12. Contoh Hashtag pada Instagram @instanusantaramalang 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber:www.instagram.com) 

Beberapa sistem yang telah diterapkan oleh @instanusantaramalang 

sebagai media interaksi kepada follower guna mempromosikan wisata di 

Malang Raya bertujuan untuk mendapatkan timbal balik (feedback) dari para 

follower baik itu berupa komentar maupun tanda “like” yang sudah tersedia 

pada aplikasi instagram. Sehingga dengan adanya interaksi dengan follower 

yaitu berupa feedback dari follower menjadikan pengelola (admin) dari 

@instanusantaramalang mengetahui seberapa efektifkah foto-foto yang sudah 

diunggah admin untuk dikonsumsi oleh para followernya. 

 

 

 


