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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

      Menghadapi era globalisasi seperti sekarang ini, kebutuhan akan informasi 

merupakan sebuah tuntutan hidup setiap individu. Manusia memiliki keterikatan 

dalam upaya pemenuhan dan pencapaian kepuasan akan kebutuhan informasi.  

 

 

 

 

 

 

      

      Di era sekarang perkembangan teknologi semakin maju, penggunaan internet 

di Indonesia terus mengalami kenaikan, seperti pada data diatas, pada tahun 2017 

pengguna internet di Indonesia mencapai 143,26 juta jiwa. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1 Data Pertumbuhan Pengguna Internet 

Sumber: APJII, 2018 

Sumber: APJII, 2019 

Gambar 1. 2 Layanan yang Diakses Pengguna 
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      Berdasarkan hasil survey Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia 

pada tahun 2017 lalu, pemanfaatan internet berdasarkan gaya hidup menunjukan 

bahwa 87,13% masyarakat Indonesia mengakses media sosial di internet. Data 

statistik pengguna media sosial juga memperkuat Humas Pemkot Surabaya untuk 

menggunakan media sosial sebagai alat berkomunikasi dan penyebarluasan 

informasi kepada publik. 

      Untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat dalam dan luar Kota 

Surabaya, Humas Pemkot Surabaya menggunakan media sosial Bangga Surabaya. 

Humas menggunakan situs media sosial untuk mewakili merek dan terlibat 

dengan konsumen (Harris, 2015). Dilansir oleh Surabaya.tribunnews.com (2017), 

Pemkot Surabaya memanfaatkan media sosial dengan tagline Bangga Surabaya 

agar warga Surabaya semakin bangga terhadap kotanya. Pembentukan media 

sosial ini juga bertujuan untuk membantu aktifivitas jalannya pemerintahan agar 

bisa lebih dekat dengan masyarakat.  

 

 

 

     

    

       

Gambar 1. 3 Data Aplikasi Paling Sering digunakan di Indonesia 

Sumber: Kata Data, 2018.  
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Berdasarkan data diatas, menurut katadata.co.id (2018) Instagram adalah aplikasi 

media sosial yang paling sering digunakan di Indonesia. Survei Ekosistem DNA 

(Device, Network, Applicarion) dan Awareness yang dilakukan oleh Masyarakat 

Telematika Indonesi (MASTEL) dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indones (APJII) menyebutkan Instagram digunakan oleh 82,6 % responden. 

Sementara itu Facebook di posisi kedua sebesar 66,5%. Kemudian, dalam berita 

online CNNIndonesia (2016), salah satu media sosial yang saat ini sedang populer 

yaitu Instagram, dimana pada tahun 2016 pengguna instagram di Indonesia sendiri 

mencapai 22 juta orang dan pengembangan layanan pada media sosial tersebut 

telah mengalahkan jejaring sosial seperti twitter dan facebook. 

      Media sosial merupakan keselurahan aplikasi software berbasis web dan 

diibaratkan seperti payung. Konten yang dihasilkan, dan layanan yang dinikmati 

oleh pengguna aplikasi bisa diakses melalui browser web, termasuk jejaring 

sosial, blog, bookmark sosial, ulasan online, dan kata-kata virtual  (Waters, 2010).  

Selain itu, media sosial memiliki cukup banyak keunggulan dibandingkan media 

tradisional dalam hal promosi  (Owsinski’s, 2013).  

 

 

 

  

 

 

    

Gambar 1. 4 Data Negara-Negara pengguna Instagram  

Sumber: Hootsuite, 2018 
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      Di tahun 2018, Instagram merupakan platform media sosial dengan jumlah 

pengguna terbanyak ke 7 di dunia. Selain sebagai jejaring sosial untuk berbagi 

foto, platform media sosial dengan jumlah pengguna terbanyak ke 7 di dunia. 

Selain sebagai jejaring sosial untuk berbagi foto, instagram digunakan untuk 

memasarkan produk bisnis. Total pengguna Instagram di dunia mencapai angka 

800 juta pada Januari 2018. Pengguna aktif Instagram terbesar berasal dari 

Amerika Serikat sebanyak 110 juta. Disusul Brasil dengan 57 juta pengguna aktif 

dan Indonesia berada di urutan ketiga dengan 55 juta. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Kaitannya dengan hal ini, Kota Surabaya ingin meningkatkan pengelolaan 

media sosial yang dikelola oleh Humas Pemkot Surabaya untuk memberikan 

informasi pada warga. Salah satu media sosial resminya yakni akun Instagram 

@surabaya. Peneliti akan melihat aktivitas pada akun tersebut dengan alasan 

bahwa akun tersebut tidak hanya memberikan informasi mengenai event tetapi 

Gambar 1. 5 Akun Instagram @surabaya 

Sumber: Diolah Peneliti, 2019 
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juga segala hal  yang berkaitan dengan Kota Surabaya. Selain itu, akun ini juga 

sudah mendapatkan verified sehingga masyarakat akan lebih percaya mengenai 

kebenaran dalam setiap unggahan informasinya. Hal tersebutlah yang mendorong 

dan menarik untuk diteliti oleh peneliti. 

1.2 Rumusan Masalah  

      Dari latar belakang, yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan media sosial 

Instagram @surabaya. 

1.3 Tujuan Penelitian 

      Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengelolaan media 

sosial Instagram @surabaya dengan menggunakan unsur 4C (context, 

communication, collaboration, connection).  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Praktis 

      Dari hasil penelitian ini, diharapkan pengelola Instagram @surabaya lebih 

proaktif dalam memperkenalkan akun Instagram @surabaya, mengingat ini 

merupakan akun yang terbilang baru. 

1.4.2 Manfaat Teoritis  

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu, wawasan, dan 

referensi mengenai pengelolaan media sosial Instagram yang bermanfaat bagi 

pembaca. 
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1.5 Ruang Lingkup  

      Agar penelitian ini lebih terarah, maka penelitian dibatasi pada lingkup 

Instagram @surabaya dan pengelolaanya pada tahun Januari 2017-Februari 2019. 

Penelitian dibatasi mulai tahun 2017 karena pada tahun tersebut akun Instagram 

ini dibentuk. 


