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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.5 Latar Belakang  

Masyarakat Indonesia saat ini semakin kreatif memanfaatkan apa yang 

ada. Tidak terkecuali memanfaatkan potensi lingkungan sekitar untuk menjadi 

tempat wisata yang menarik. Salah satunya adalah Desa Wisata Bejalen. Desa 

Wisata Kampung Pelangi Bejalen terletak di Desa Bejalen Timur RT 09, RW 

01 Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Desa ini sedang dikelola 

Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang untuk menjadi Desa wisata pada tahun 

2013 sampai sekarang. Kampung pelangi tersebut beroperasi menjadi desa 

wisata pada tanggal 01 Mei 2017. 

Fenomena Kampung Pelangi memang sedang marak terjadi di Jawa 

Tengah, terdapat empat desa wisata kampung pelangi yang ada yaitu Desa 

Wisata Kampung Pelangi Bejalen, Desa Pelangi Kalisari, Desa Pelangi 

Perbalan Semarang Utara, dan Kampung Pelangi Kedung Wuluh Kabupaten 

Banyumas. Keempat desa tersebut merupakan kampung pelangi yang 

memiliki konsep tembok rumah-rumah yang ada di desa tersebut dicat dengan 

ragam warna pelangi, dan menghiasi dinding dengan gambar yang menarik di 

setiap rumah tersebut. 

Menurut artikel yang terbit di Tribun News mengatakan bahwa 

kampung pelangi Kalisari ramai dikunjungi wisatawan karena tempatnya 

menarik dengan cat warna warni di dinding rumah yang ada di desa Kalisari, 
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tempatnya sangat menarik untuk berfoto, dan selain berfoto pengunjung dapat 

membeli bunga di kawasan Kalisari yang telah diperbaiki pemerintah Kota 

Semarang.
1
 Begitu juga dengan desa wisata kampung pelangi dan Kedung 

Wuluh dan Perbalan hanya dapat dimanfaatkan untuk berfoto dan jalan-jalan 

sore saja.
2
 

Hal yang membedakan Desa Wisata Bejalen dari ketiga kampung 

pelangi tersebut adalah karena Desa Bejalen tergolong masih baru dan belum 

launching serta promosi ke masyarakat. Kemudian Desa Bejalen mempunyai 

keunggulan yang berbeda dari desa wisata kampung pelangi lainnya seperti, 

wisatawan dapat berfoto dengan background mural dengan konsep 

instagramable, berburu matahari terbit di rawa pening di samping Desa 

Bejalen, wisatawan bisa menyusuri sungai dengan setum atau perahu, 

wisatawan juga diajak untuk memberi makan ikan di karamba Rawa Pening, 

dan balapan setum atau perahu, dapat menikmati makanan khas Desa Bejalen, 

menikmati keindahan pegunungan, dan wisatawan disajikan tarian adat khas 

Kabupaten Semarang.
3
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Desa Wisata Bejalen beroperasi mulai tanggal 01 Mei 2017 sudah 

menarik perhatian pengunjung. Berikut data pengunjung mulai bulan Mei 

hingga Juni. 

Tabel 1.1 

Data pengunjung Bulan Mei – Desember 2017 

No Bulan Jumlah Pengunjung 

1 Mei  12.031 

2 Juni  12.400 

3 Juli  12.745 

4 Agustus 12.980 

5 September 13.234 

6 Oktober 13.450 

7 November 13.690 

8 Desember  14.153 

 

Dilihat dari data pengunjung dari Bulan Mei hingga Desember 2017, 

data pengunjung meningkat dari 12.031 pengunjung menjadi 14.153, hal ini 

dikarenakan pengunjung tertarik akan wisata yang ada di Desa Bejalen. Selain 

karena tertarik, masyarakat Desa Bejalen juga mempromosikan melalui media 

sosial karena penggunaannya yang mudah, menghemat biaya operasional, 

mudah dijangkau masyarakat luas, efektif dan efisien, serta media sosial 

menjadi konsumsi publik untuk melihat apapun dikalangan masyarakat.   

Media sosial adalah alat, jasa dan komunikasi yang memfasilitasi 

hubungan antara orang dengan satu sama lain, perkembangan jaman 

memudahkan kita untuk memiliki media sosial tidak terkecuali remaja.
4
 Media 

sosial merupakan salah satu bentuk dari media baru sebagai wujud 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat. Media 

                                                           
4
 Kompasiana, Pengaruh Media Sosial Bagi Remaja,28 April 2017 

htpp://www.kompasiana.com/amipratiwi18/pengaruh-media-sosial–bagi-

remaja_5902e5578c7e71b2c3016. Diakses pada 24 Agustus 2017 



4 

 

baru sendiri memiliki pengertian yaitu teknologi berbasis komputer yang tidak 

hanya berfungsi untuk memberikan informasi tetapi juga berfungsi untuk 

saling tukar informasi, seperti komputer, internet, terminal video tex, kabel 

digital dan sebagainya.
5
 Di dalam media sosial terjadi pertemuan oleh banyak 

orang sebagai pengguna media tersebut namun bukan dalam wujud nyata 

secara fisik tetapi dalam bentuk pertukaran informasi sehingga meskipun para 

pengguna tidak dapat bertemu secara langsung, dapat dikatakan media sosial 

merupakan bentuk dari interaksi sosial antar penggunanya.  

Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, hadirnya smartphone 

mampu menembus pasar dunia dengan pesat. Karena fitur-fitur yang 

memudahkan setiap orang untuk mengakses internet secara mobile dimana 

dan kapan saja, tanpa harus membawa laptop. Komunikasi sangat berpengaruh 

penting dalam proses promosi, promosi sendiri adalah sarana dimana 

perusahan berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan 

konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang merek yang dijual.
6
 

Dalam promosi kita membutuhkan komunikasi untuk membujuk konsumen 

untuk membeli produk. 

Media komunikasi adalah sarana yang dipergunakan untuk 

memproduksi, mendistribusikan atau menyebarkan dan menyampaikan 

informasi, proses pengiriman informasi ini terbilang canggih, teknologi 

komunikasi paling dicari untuk memasarakan sebuah produk karena semakin 

berkembang teknologi komunikasi, produsen bisa memanfaatkan untuk proses 
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promosi dalam rangka mengingatkan kembali kepada konsumen dengan 

produk yang dimiliki dengan cara mengiklankannya melalui media sosial.
7
 

Penggunaan media sosial sebagai sarana promosi dengan tujuan untuk 

menjaring konsumen dengan cara menyampaikan informasi baik berupa teks, 

gambar, audio, maupun video.
8
 Beberapa media sosial yang terkenal atau 

sering digunakan di kehidupan sehari-hari kita yaitu Path, Facebook, Twitter, 

Line, Whatsapp, BBM, Snapchat, Telegram, dan yang terakhir yang banyak di 

minati kalangan muda sekarang ini adalah Instagram. 

Dalam penelitian yang dilakukan beberapa peneliti menyatakan bahwa 

sosial media yang sedang digandrungi pada jaman sekarang adalah Instagram, 

menurut berita Pada Januari 2016, We Are Social dalam surveinya 

menyebutkan dalam surveinya ini, Instagram digunakan oleh 82,6 persen 

responden. Sementara itu Facebook di posisi kedua sebesar 66,5 persen. 

Survei tersebut dilakukan pada 20 Oktober hingga 20 November 2016 

kuesioner yang diberikan kepada 1.020 orang responden yang tersebar di 

berbagai wilayah di Indonesia, responden yang menjadi target adalah usia 19-

36 tahun sebanyak 82 persen, usia kurang dari 19 tahun sebanyak 82 persen, 

usia yang kurang dari 19 tahun sebesar 15 persen dan diatas 37 tahun 

sebanyak 3 persen.
9
 

Menurut siaran pers CNN indonesia.com senin 27 Juni 2016 bahwa 

pengguna aktif Instagram bulanan di Indonesia sampai 22 juta pengguna aktif, 
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yang sangat banyak dari pada pengguna facebook atau media sosial lainnya 

seperti yang dilihat dari siaran CNN tersebut mengemukakan bahwa para 

pendiri CEO Facebook Mark Zuckerberg mengumumkan peningkatan 

penggunaan Instagram melalui akun facebook lebih dari 500 juta orang setiap 

harinya dan menggunakan 300 juta layanan setiap harinya.
10

 

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Diyatma menunjukan 

kepopuleran Instagram ini dilihat oleh para pelaku bisnis sebagai peluang 

yang efektif untuk mempromosikan produk dari usaha mereka. Lembaga 

analisa Sum All, menobatkan Instagram sebagai platform media sosial paling 

efektif dalam menggenjot bisnis.
11

 

Alasan mengapa Instagram berhasil meraih kepopulerannya tak lain 

karena kebiasaan masyarakat sekarang yang cenderung “narsis”. Fitur kamera 

pada smartphone yang semakin meningkat dari segi kualitas menjadi salah 

satu penyebabnya. Dimanapun dan kapanpun kita dapat berfoto lalu 

menguploadnya di Instagram. Dan bukan hanya foto pribadi, foto makanan, 

tempat-tempat umum yang biasanya memiliki daya tarik tidak pernah lepas 

menjadi sasaran pengguna Instagram untuk difoto. Karena kebiasaan yang 

berubah ini pula, para pemilik bisnis menjadikan Instagram menjadi salah satu 

sarana promosi yang wajib digunakan untuk mempromosikan bisnis mereka.
12
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Dalam proses promosi seperti yang kita ketahui di bauran pemasaran 

kita mengenal adanya 4p yaitu product, price, place dan promotion. 

Promotion atau promosi dalam hal ini adalah suatu kegiatan menawarkan 

barang atau jasa yang membutuhkan strategi untuk mengkombinasi metode 

individual, seperti iklan, promosi penjualan, dan promosi perseorangan dalam 

kampanye yang terkoordinasi, promosi itu sendiri adalah elemen bauran 

pemasaran sebuah perusahaan yaitu sebuah mekanisme komunikasi 

pemasaran, pertukaran informasi antara penjual dan pembeli. Promosi 

berperan menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen agar 

menanggapi. 

Alasan promosi menawarkan produk melalui Instagram memang 

dianggap lebih efektif terbukti dari beberapa penelitian terdahulu, menurut 

penilitian yang dilakukan Gita Atiko (2016) dengan judul “Analisis Strategi 

Promosi Pariwisata Melalui Media Sosial Oleh Kementerian Pariwisata RI”, 

mengatakan bahwa Kementerian Pariwisata RI telah melakukan kegiatan 

promosi pariwisata dengan maksimal melalui Instagram untuk meningkatkan 

wisatawan di Indonesia baik dalam negeri maupun mancanegara.
13

 

Menurut penelitian yang dilakukan Dewi (2016) dalam judul 

“Pemilihan Dan Pemanfaatan Instagram Sebagai Media Pemasaran Online” 

mengatakan bahwa Instagram adalah media pemasaran yang tidak harus 

bertemu antara dua belah pihak antara konsumen dan calon pembeli karena 

calon pembeli melihat foto dan produk lewat postingan gambar yang di 
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upload produsen sehingga dinilai lebih efektif karena tidak harus melihat 

langsung apakah barang yang menjadi keinginan konsumen masih ada atau 

tidak, ini termasuk dalam kegiatan pemasaran yang efektif karena 

menciptakan kepuasan untuk pembeli. Iklan yang ditawarkan juga akan lebih 

efektif di baca followers karena Instagram bisa diakses setiap orang dan setiap 

saat jika produsen yang meng-upload iklan tersebut tidak menghapusnya 

dalam laman Instagram.
14

 

Pengembangan pariwisata di Desa Wisata Bejalen tidak terlepas dari 

peran aktif masyarakat sekaligus sebagai usaha pemberdayaan masyarakat 

setempat untuk meningkatkan kesejahteraan.Desa Wisata Bejalen sendiri 

dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (yang selanjutnya disingkat pokdarwis) 

dan anggotanya merupakan masyarakat sekitar Desa Wisata Bejalen. Dalam 

meningkatkan pengunjung Desa Wisata Bejalen pokdarwis mempromosikan 

desa wisata tersebut dengan menggunakan media sosial. Penggunaan media 

sosial yang semakin meluas ke seluruh masyarakat membuat pokdarwis 

meningkatkan strateginya dalam promosi. Media sosial merupakan salah satu 

strategi promosi yang dapat dilakukan untuk membuat  kesadaran produk atau 

merek di mata masyarakat. Dalam hal ini Desa Wisata Bejalen  sudah 

memiliki akun media sosial Instagram sebagai salah satu strategi penyampaian 

informasi kepada masyarakat.  
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Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Penggunaan Instagram Sebagai Media Promosi dalam 

Pengembangan Desa Wisata Bejalen”. 

 

1.6 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimana penggunaan instagram 

sebagai media promosi dalam pengembangan desa wisata Bejalen? 

 

1.7 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan instagram 

sebagai media promosi dalam pengembangan desa wisata Bejalen. 

 

 

 

1.8 Manfaat Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah tersebut penelitian ini diharapkan 

bermanfaat untuk : 

1.8.1 Manfaat Teoritis 

1. Dapat dijadikan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan 

penelitian dengan teori-teori pemasaran yang relevan sehubungan 

dengan masalah yang teliti. 
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2. Menambah bahan referensi dan bahan masukan bagi penelitian 

berikutnya. 

1.8.2 Praktis 

1. Bagi pengelola objek Desa Wisata Bejalen, diharapkan dapat 

menjadi masukan objektif berupa kajian atau penelitian mengenai 

penggunaan instagram sebagai media promosi dalam 

pengembangan desa wisata Bejalen. 

2. Bagi mahasiswa peneliti penelitian tersebut menjadi 

pengembangan wawasan dan pengembangan kemampuan analisis 

tentang penggunaan instagram sebagai media promosi dalam 

pengembangan desa wisata Bejalen. 

3. Bagi pihak lain peneliti ini dapat dijadikan menjadi rujukan, 

informasi, serta bahan referensi dalam melakukan penelitian 

lanjutan. 

 

 


