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“Bila kau tak tahan lelahnya menuntut ilmu, maka kau harus tahan menanggung 

perihnya kebodohan” – Abu Abdillah Muhammad bin Idris As-Syafi’I Al-

Muttalibi Al-Qurashi R.A (Imam As-Syafi’I R.A) 

 

“Mati itu bukan pada saat engkau di tembak oleh pistol, bukan pula saat engkau 

ditikam senjata tajam, tetapi mati itu saat namamu tidak di sebut lagi, dan kau 

mulai dilupakan,” (Dr.hiluluk) 

 

“walaupun disana orang lain tertawa melihat usaha yang sedang kau lakukan, 

walaupun kemungkinan  berhasil hanya tinggal 1%, tetaplah berjuang sampai titik 

darah penghabisan,” (Bang tobs) 

 

“Jatuh tidaklah memalukan, memalukan itu ketika ka jatuh, tetapi tidak bangkit 

lagi,” (Midorima Shintarou – Kuroko no Basuke)  
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ABSTRAK 

Tekhnologi komunikasi memberikan dampak kuat bagi perkembangan media. 

Kegiatan manusia tidak lepas dari produk tekhnologi komunikasi dan media 

akibat pengaruh dari perkembangan tekhnologi. Media baru digunakan 

masyarakat untuk mengekspresikan diri dan menyampaikan segala pandangan 

terhadap suatu hal, survey yang dilakukan di sepanjang 2016 itu menemukan 

bahwa 132,7 juta orang indonesia telah terhubung ke internet. Pariwisata 

merupakan industri yang bergerak di bidang jasa sampai saat ini sudah menjadi 

industri terbesar di dunia, khususnya di negara Indonesia. . Promosi pariwisata 

adalah bagian penting dalam meningkatkan kepariwisataan Indonesia Interaksi 

media sosial dapat menjadi salah satu faktor pendorong bagi seseorang untuk 

melakukan perjalanan wisata, bahkan instagram merupakan bagian dari kekuatan 

tekhnologi, baik itu untuk promosi kegiatan objek wisata ataupun sarana untuk 

menyampaikan semua kegiaan yang ada di objek wisata Candi Ijo.  

 Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

yaitu observasi, wawancara dan penyebaran kuesioner. Pada penelitian ini penulis 

menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. 

 Dalam penelitian ini penulis menemukan hasil bahwa aplikasi instagram 

memang benar efektif untuk promosi di objek wisata Candi Ijo. Karena 

banyaknya di zaman milenial seperti ini, pasti sudah banyak orang yang tau akan 

keberadaan aplikasi intagram, dengan tampilan-tampilan di berandanya yang 

tersusun rapi dan menarik, gambar-gambar yang selalu berganti, dapat membuat 

pemakai aplikasi instagram betah untuk selalu mncari infromasi-informasi yang 

menarik apalagi tentang tempat-tempat wisata yang sudah mulai ter-ekspos di 

berbagai akun pariwisata Instagram, dengan biaya yang bisa diminimalisir tanpa 

harus repot menyebarkan brosur kepada khalayak umum.  

 

 

Kata Kunci : Analisis, Instagram, Media, Promosi 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Teknologi komunikasi memberikan dampak kuat bagi 

perkembangan media. Kegiatan manusia tidak lepas dari produk tekhnologi 

komunikasi dan media akibat pengaruh dari perkembangan tekhnologi. 

Manusia semakin membutuhkan untuk saling berkomunikasi dengan manusia 

lain dengan menggunakan perangkat tekhnologi media baru. Media tidak 

hanya dalam bentuk media massa dan media elektronik, namun media baru 

yang semakin berkembang dan populer adalah media jejaring media sosial 

online di dunia maya. Media baru digunakan masyarakat untuk 

mengekspresikan diri dan menyampaikan segala pandangan terhadap suatu 

hal, survey yang dilakukan di sepanjang 2016 itu menemukan bahwa 132,7 

juta orang indonesia telah terhubung ke internet, adapun total penduduk 

indonesia sendiri sebanyak 256,2 juta orang. Hal ini mengindikasikan 

kenaikan 51,8 persen idbandingkan jumlah pengguna internet pada 2014 lalu. 

Survey yang dilakukan APJII pada 2014 hanya ada 88 juta pengguna internet 

(tekno.kompas.com,2016) 

  Tak terkecuali Indonesia survei yang dilakukan oleh asosiasi 

penyelenggara jaringan internet Indonesia (APJII) mengungkap bahwa lebih 

dari setengah penduduk Indonesia kini telah terhubung ke internet, indonesia 

memiliki keunikan tersendiri dalam dunia online, saat 80 persen dari para 

pengguna internet atau biasa di sebut nitizen, aktif dari berbagai 
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macam media sosial, koneksi internet indonesia masih di urutan terendah di 

kawasan asia tenggara dengan presentase 22,4 persen menurut marketplus. 

  Dengan semakin berkembangnya internet banyak para pengusaha 

menggunakan media tersebut sebagai media promosi, karena kemudahannya 

dan biaya yang digunakan relatif lebih rendah di bandingkan dengan media 

promosi lainnya yakni seperti media cetak maupun media promosi melalui 

video broadcasting. Sosial media yang kerap di gunakan untuk memasarkan 

suatu produk yakni facebook, line, website dan termasuk instagram, 

instagram ialah jejaring sosial yang cukup banyak diminati berupa aplikasi 

dengan tampilan foto foto dan caption yang  menarik, banyak dari para pelaku 

pariwisata yang ingin mempromosikan dan membuat tempat wisata yang 

ingin diperkenalkan melalui aplikasi instagram (DickyKristiyanto.com, 2016) 

  Pariwisata merupakan industri yang bergerak di bidang jasa sampai 

saat ini sudah menjadi industri terbesar di dunia, khususnya di negara 

indonesia. Banyak daya tarik wisata yang telah menarik perhatian para pelaku 

pariwisata baik domestik maupun mencanegara. Promosi pariwisata adalah 

bagian penting dalam meningkatkan kepariwisataan indonesia, karena 

meskipun dari tahun ke tahun pariwisata indonesia  semakin meningkat, 

namun indonesia harus berkompetisi dengan negara negara lainnya dalam 

meningkatkan pariwisata. 

  Dalam berwisata selalu ada faktor pendorong dan penarik (push 

and pull factors) bagi seseorang untuk melakukan perjalanan wisata, dengan 

faktor pendorong yang umumnya bersifat sosial psikologis atau merupakan 
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person specific motivasion dan penarik yang merupakan destination specific 

atributes. Secara lebih detailmengenai faktor pendorong dan penarik inidi 

jelaskan oleh Richardson dan Fluker dalam buku sosiologi pariwisata (Pitana, 

I. Dan Gayatri, 2005 : 200 ): “Push factors are all the economicsocial 

demografic, technological and political forces that stimulate a demand for 

tourism activity by ‘pushing’ consumers away form their usual place of 

residence. These arethe dominant factors when people decide they want to 

‘get away from it all’,but are vague about where they want to go.” 

  Dari kutipan diatas disimpulkan bahwa interaksi lewat media sosial 

dapat menjadi salah satu faktor pendorong bagi seseorang untuk melakukan 

perjalanan wisata. Seperti Instagram dan media sesial lainnya, merupakan 

bagian dari kekuatan tekhnologi dapat memberikan kekuatan stimulus bagi 

para konsumen dengan menjadi faktor pendorong bagi mereka untuk 

melakukan kegiatan berwisata. Stimulus yang diberikan adalah dalam bentuk 

media penyampaian informasimengenai pariwisata. Informasi pariwisata yang 

tidak jelas bahkan tidak terupdatenya informasi tersebut akan mempengaruhi 

wisatawan untuk mengunjungi suatu destinasi, banyak objek objek wisata 

yang ada di Yogyakarta, salah satunya candi ijo, dengan pengunjungnya yang 

cukup banyak dan banyak di kenal melalui media Sosial adalah candi ijo. 

  Candi Ijo berada di Dukuh Groyokan, Desa Sambirejo, Kecamatan 

Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Candi Ijo merupakan candi 

dengan latar belakang arsitektur agama hindu. Candi Ijo diperkirakan 

dibangun pada abad ke 9. Penamaan Candi Ijo didasarkan  pada 
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kenyataan bahwa Candi ini dibangun di sebuah Bukit Hijau atau dalam istilah 

Jawa disebut Gumuk Ijo. Nama Ijo pertama kali disebutkan dalam Prasasti 

Poh yang berangka tahun 906 Masehi Prasasti Poh menulis tentang seorang 

peserta dalam sebuah upacara yang berasal dari Desa Wuang Hijau 

  Candi Ijo memiliki luas kompleks yang sangat luas. Namun untuk 

saat ini hanya 0.8 hektar lahan saja yang sudah menjadi bagian dari kompleks 

pengelolaan Candi Ijo. Kompleks Candi Ijo terdiri beberapa kelompok candi 

induk, candi pengapit dan candi perara. Candi induk menghadap ke barat. Di 

depan candi induk terdapat 3 candi yang berjajar menghadap ke candi induk 

dan diduga untuk memuja Syiwa, Wishnu dan Brahma. Candi Ijo terdiri atas 

11 teras dengan posisi semakin meninggi kebelakang. Bagian teras paling 

belakang berfungsi sebagai pusat candi. Pola posisi Candi Ijo ini berbeda 

dengan pola percandian lain di kawasan Prambanan yang umumnya berpola 

memusat ke tengah. Pola Candi Ijo ini lebih menyerupai pola candi-candi 

yang berada di daerah Jawa Timur (Yuli, 2011). Secara administratif, Candi 

Ijo dikelola oleh dua pihak. Pihak pertama adalah Balai Pelestarian Cagar 

Budaya (BPCB) Yogyakarta yang bertanggung jawab atas kegiatan 

pelestarian baik pendirian kembali (restorasi) maupun Pemeliharaan 

kompleks Candi Ijo. 

  BPCB Yogyakarta merupakan sebuah unit di bawah naungan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki tugas untuk 

melakukan upaya upaya pelestarian serta pemanfaatan peninggalan 

peninggalan sejarah budaya di daerah Yogyakarta secara berkelanjutan. 
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  Pihak kedua yang terlibat dalam pengelolaan Candi Ijo adalah PT. 

Taman Wisata. PT. Taman Wisata merupakan perusahaan BUMN yang 

memiliki wewenang untuk mengelola kegiatan wisata di beberapa lokasi di 

Yogyakarta yang salah satunya adalah Candi Ijo. 

  Interaksi media sosial dapat menjadi salah satu faktor pendorong 

bagi seseorang untuk melakukan perjalanan wisata, bahkan instagram 

merupakan bagian dari kekuatan tekhnologi dapat memberikan stimulus bagi 

para konsumen dengan menjadi faktor pendorong bagi mereka untuk 

melakukan perjalanan wisata, stimulus yagn diberikan adalah dalam bentuk 

edia penyampaian informasi mengenai pariwisata, infromasi pariwisata yang 

tidak jelas bahkan tidak terupdatenya informasi tersebut akan mempengaruhi 

wisatawan untuk mengunjungi suatu destinasi. Melihat fenomena diatas maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai ANALISIS 

PENGGUNA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA 

PROMOSI PARIWISATA DI CANDI IJO YOGYAKARTA. 

B. Fokus masalah 

  Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis memfokuskan 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu,  

1. Apakah ada media lain yang digunakan sebagai media promosi Candi Ijo? 

2. Bagaimana efektifitas media sosial instagram sebagai media promosi 

Candi Ijo?  
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C. Tujuan penelitian 

  Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari 

penelitian ini yaitu  

1. Untuk mengetahui apakah ada media lain yang digunakan untuk 

mempromosikan Candi Ijo 

2. Untuk mengetahui efektifitas media sosial instagram sebagai media 

promosi Candi Ijo 

D. Manfaat penelitian 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pihak-pihak berikut: 

1. Bagi Lembaga Pendidikan STP AMPTA Yogyakarta 

  Bagi lembaga Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA, penelitian ini 

dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan bagi mahasiswa dalam 

mengerjakan Tugas Akhir Perkuliahan atau Skripsi khususnya jurusan 

Pariwisata. 

2. Manfaat bagi penulis 

a. Menambah wawasan penulis mengenai dunia pariwisata atau sebagai 

sarana untuk memperkaya wawasan dan ilmu pengetahuan yang baik 

secara praktis maupun teoritis. 

b. Sebagai media untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran yang 

dipandang perlu, berdasarkan pada proses pembelajaran yang telah 

ditempuh sehingga dapat memperoleh gelar Serjana Pariwisata dalam 

bidang kepariwisataan. 
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