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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I. 1. Permasalahan Penelitian  

Perkembangan dunia media sosial memiliki pengaruh terhadap kehidupan 

manusia. Kehadiran media sosial telah meleburkan ruang privasi seseorang 

dengan publik, sebab berbagai kegiatan masyarakat tidak terlepas dari media 

sosial. Fenomena penggunaan media sosial secara berlebih, telah terjadi di 

sejumlah kalangan. Hingga tahun 2018, terdapat 3 miliar orang atau setara 40% 

populasi dunia menggunakan media sosial, dengan menghabiskan rata-rata 2 jam 

setiap hari untuk membagikan, menyukai, hingga memperbaharui perangkat 

(Brown, 2018). Terdapat kaitan antara penggunaan media sosial secara berlebih 

dengan bagian fungsi otak yang mengelola perasaan senang dan bertugas 

memberi sensasi kepuasan atas pencapaian reputasi sosial, oleh karena hal 

tersebut muncul sikap penggunaan internet secara kompulsif  (Sulaiman, 2015). 

Keberadaan media sosial membuat peredaran informasi di masyarakat 

kian sulit terbendung. Tingginya tingkat penggunaan media sosial, menjadikan 

konten apapun dengan cepat akan diketahui banyak orang. Media sosial 

merupakan bagian dari media komunikasi yang digunakan masyarakat pada 

zaman modern ini, sehingga dapat menjadi wadah untuk free speech dimana para 

penggunanya tidak dibatasi saat membagikan apa yang terjadi pada mereka, atau 

mengunggah berbagai peristiwa di sekitar mereka (Maria, 2018). 
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Salah satu media sosial yang memiliki jumlah pengguna terbesar saat ini 

ialah instagram. Dirilis perdana pada Oktober 2010 di Apple App Store oleh 

perusahaan Burbn, Inc, aplikasi instagram berhasil memikat para penggunanya. 

Survei yang dibuat oleh firma penelitian pemasaran GlobalWeb Index, yang 

dilakukan di 32 negara dengan jumlah responden hingga 170 ribu orang, 

menunjukkan ketimpangan antara pengguna baru facebook yang hanya 3%, 

sementara instagram mencapai 23%. Hal ini membuat facebook pada tahun 2012 

mengakuisisi instagram (Nistanto, 2014).  

Selain presentase jumlah pengguna baru, ada pula pertumbuhan pengguna 

aktif bulanan atau monthly active user instagram, yang mencapai 1 miliar 

pengguna pada bulan Juni 2018. Jika dibandingkan dengan facebook dan 

snapchat, pertumbuhan instagram menjadi yang paling signifikan yakni mencapai 

5% dari kuartal ke kuartal, sedangkan pertumbuhan monthly active user facebook 

tiap kuartal hanya 3,14% dan snapchat hanya 2,13% (Bohang, 2018). 

Monthly Active User Kuartal ke Kuartal (pertumbuhan jumlah pengguna 

setiap 3 bulan) 

Instagram 5% 

Facebook 3,14% 

Snapchat 2,13% 

 

Tabel 1.1 Presentase Monthly Active User media sosial 
Instagram-Facebook-Snapchat (Juni 2018) 
Sumber: www.kompas.com 



	

	 3 

Sementara itu, Indonesia diketahui menempati urutan ketiga, setelah 

Amerika Serikat dan Brazil, dengan jumlah lebih dari 50 juta pemilik akun 

jejaring sosial instagram, pada Januari 2018. 

 

 

Media sosial, dalam hal ini instagram, memiliki peran sebagai media 

yang digunakan untuk bersosialisasi. Di dalamnya, terdapat interaktivitas yang 

memunculkan peluang untuk melakukan interaksi antar pengguna, dengan berbagi 

konten visual yang dinamis. Adanya kegiatan tersebut, menciptakan stigma bahwa 

instagram bisa menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat. Melihat 

banyaknya jumlah pengguna instagram di Indonesia, salah satu dampak positif 

yang bisa diserap ialah mengawasi kinerja pemerintah. 

Dewasa ini, sejumlah instansi pemerintahan, maupun seorang kepala 

daerah, turut berpartisipasi membagikan informasi kepada publik melalui media 

sosial instagram. Kinerja pemerintah atau kepala daerah pada masa 

Gambar 1.1 Databoks 10 Negara dengan Jumlah Pengguna 
Aktif Instagram (Jan 2018) 
Sumber: www.katadata.co.id 
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kepemimpinannya, dapat dinilai dengan adanya sebuah transparasi, yang menjadi 

kebutuhan masyarakat. Hal tersebut bukanlah sesuatu yang tabu pada era digital 

seperti sekarang. Keterbukaan informasi terhadap masyarakat, dapat dikatakan 

menjadi sebuah tanggung jawab pemerintah, sebab tuntutan masyarakat terhadap 

pemerintahan yang baik sudah sangat mendesak untuk dilakukan oleh aparatur 

pemerintah (Abidin, 2016). 

Hal ini selaras dengan kutipan Menteri Komunikasi dan Informatika RI, 

periode 2014-2019, Rudiantara, dalam Government Public Relations Sharing: 

“Era komunikasi saat ini sudah berubah. Secara jumlah pengguna media sosial  

banyak dan sudah digunakan sebagai jalur untuk berkomunikasi” (kominfo.go.id, 

2017). 

Kehadiran jalur berkomunikasi antara kepala daerah dengan publik 

melalui media sosial disambut baik oleh para penggunaanya, dapat dikatakan kini 

media sosial telah digunakan sebagai sarana untuk mempublikasikan ragam 

kegiatan para pemimpin daerah. Salah satu kepala daerah yang turut 

menggunakan media sosial instagram sebagai wadah berkomunikasi ialah 

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Sejak dirinya terpilih sebagai Gubernur 

Ibu Kota aktif, masa pemerintahan 2017 hingga 2022, Anies Baswedan kerap 

mengunggah aktifitasnya di media sosial sebagai orang nomor satu di DKI 

Jakarta. Berbagai agenda publik yang memiliki nilai informasi tinggi, begitu cepat 

dipublikasikan melalui akun media sosial resmi miliknya. 
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Pada aktifitas yang dilakukan Anies Baswedan dalam kegiatan penyebaran 

informasi, penulis melihat terdapat sebuah strategi komunikasi melalui media 

sosial instagram. Pemahaman tentang elemen-elemen dalam proses komunikasi, 

merupakan tahap pertama dalam pengembangan pengetahuan tentang komunikasi 

pemerintahan atau komunikasi di sektor publik (Abidin, 2016). 

Sebagaimana diketahui, Anies Baswedan merupakan Gubernur DKI 

Jakarta ke-17 yang resmi dilantik pada 16 Oktober 2017 lalu. Sebelumnya, 

terdapat sederet nama Gubernur Ibu Kota yang memiliki jasa terhadap DKI 

Jakarta, diantaranya: 

NO                                     NAMA MASA JABATAN 

1 Soewirjo 1945-1947 

2 Daan Jahja  1948-1950 

3 Sjamsuridjal 1951-1953 

4 Sudiro 1953-1960 

5 Soemarno 1960-1964 

6 Henk Ngantung 1964-1965 

7 Ali Sadikin 1966-1977 

8 Tjokropranolo 1977-1982 

9 Soeprapto 1982-1987 
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1O Wigoyo Atmodarminto 1987-1992 

11 Soerjadi Soedirdja 1992-1997 

12 Sutiyoso 1997-2007 

13 Fauzi Bowo 2007-2012 

14 Joko Widodo 2012-2014 

15 Basuki Tjahja Purnama 2014-2017 

16 Djarot Saiful Hidayat 2017 

17 Anies Baswedan 2017-2022 

 

 

Melihat urutan nama-nama Gubernur Ibu Kota seperti yang dijelaskan 

pada tabel, munculnya penggunaan media sosial yang signifkan terjadi pada era 

kepemimpinan Joko Widodo, atau tepatnya pada tahun 2012. Namun, mengingat 

Joko Widodo tidak menyelesaikan masa jabatannya di DKI Jakarta, melainkan 

kini menjabat sebagai Presiden RI, unggahan Joko Widodo sebagai Gubernur Ibu 

Kota pada akun instagram resmi @jokowi, telah ditiadakan.  

Kemudian dilanjutkan pada masa pemerintahan Gubernur Basuki Tjahja 

Purnama yaitu pada tahun 2014. Basuki pernah aktif mengunggah bermacam 

kegiatan sebagai Gubernur DKI Jakarta di akun instagram resmi miliknya 

@basukibtp.  

Tabel 1.2 Gubernur DKI Jakarta dari 1945-sekarang 
Sumber: www.idntimes.com 
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Selanjutnya pada masa kepemimpinan yang singkat, yaitu tahun 2017, 

Djarot Saiful Hidayat yang kala itu menggantikan Basuki Tjahja Purnama 

menjadi Gubernur DKI Jakarta, juga pernah aktif mengunggah kegiatannya 

sebagai Gubernur Ibu Kota. 

’ 

Melihat kepemimpinan yang sebelumnya sudah melakukan ragam 

publikasi kegiatan di media sosial Instagram, Anies Baswedan selaku 

Gambar 1.2 Kegiatan Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017, 
Basuki Tjahja Purnama, yang diunggah ke media sosial instagram 
Sumber: Akun Instagram Resmi @basukibtp 

Gambar 1.3 Kegiatan Gubernur DKI Jakarta periode 2017, Djarot 
Saiful Hidayat, yang diunggah ke media sosial instagram 
Sumber: Akun Instagram Resmi @djarotsaifulhidayat 
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Gubernur DKI Jakarta aktif, juga tak kalah dengan berbagai unggahan tentang 

hal yang sudah ia kerjakan sebagai Gubernur. Hal ini terlihat dari data 

pertumbuhan followers yang mengikuti jejaring sosial instagram resmi dalam 

akun @aniesbaswedan. Pada jangka waktu 1 tahun, terhitung sejak Oktober 

2018 hingga Oktober 2019, jumlah followers Anies Baswedan bertambah 

hingga 2 juta pengikut. 

 

 

 

  

 

Gambar 1.4 Jumlah pengikut Anies Baswedan dalam profile Instagram 
@aniesbaswedan pada bulan Oktober 2018, 1,7 juta followers 
Sumber: Akun Instagram Resmi @aniesbaswedan 

Gambar 1.5 Jumlah pengikut Anies Baswedan dalam profile Instagram 
@aniesbaswedan pada bulan Oktober 2019 mencapai 3,7 juta followers 
Sumber: Akun Instagram Resmi @aniesbaswedan 
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Selain jumlah pengikut pada akun instagram @aniesbaswedan, jumlah 

unggahan juga terlihat signifikan. Pada Oktober 2018 terpampang unggahan akun 

@aniesbaswedan berjumlah 1,655 posts. Namun, pada Oktober 2019 

unggahannya sudah mencapai 2,327 posts. Artinya, terdapat 672 unggahan 

tentang ragam kegiatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, dalam 

kurun waktu 1 tahun. Aktifnya Anies Baswedan dalam penggunaan media sosial, 

dapat menarik perhatian masyarakat sehingga jumlah pengikutnya terus 

bertambah. 

Hal ini tidak luput dari tim publikasi Anies Baswedan yang selalu aktif 

mengunggah berbagai kegiatan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta. Selain 

unggahan dalam sebuah bentuk foto, akun resmi milik Anies Baswedan juga 

tengah aktif mengunggah informasi berbentuk video. Seperti yang dilakukan pada 

fitur instagram stories. Video dalam unggahan instagram stories merupakan 

publikasi yang sedang terjadi atau current situation. 

Instagram berkembang begitu pesat dengan berbagai fitur yang menjadi 

daya tarik tersendiri bagi para penggunanya. Instagram telah banyak mengubah 

cara pandang masyarakat modern dalam menanggapi berbagai isu kontemporer, 

dengan fasilitas yang tidak sekompleks facebook dan tidak sesingkat twitter, 

namun kaya akan dinamisme unggahan visual. Hal ini disebut sebagai faktor 

instagram menjadi idola baru dalam ranah media sosial. (Ferdian, 2016). Tak 

dipungkiri, bahwa instagram telah menjadi salah satu ‘album foto terbuka’ yang 

memungkinkan orang akan terpengaruh dengan foto dan video yang dipublikasi. 
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Media sosial merupakan suatu hal yang unik, karena media sosial 

memungkinkan penggunanya untuk mengartikulasikan dan membuat orang lain 

melihat jaringan sosial mereka. Hal ini dapat mengakibatkan hubungan antar 

individu yang tidak dinyatakan dibuat-buat dan membuat hubungan yang laten 

bagi para pengguna yang saling kenal di dunia nyata (Boyd, 2007). Perkembangan 

penggunaan media sosial instagram, secara tidak langsung menghadirkan trend 

gaya hidup baru. Trend tersebut seringkali datang dari sebuah hal yang 

diperbincangkan, sehingga semakin viral suatu unggahan di instagram maka 

semakin kuat pula pengaruhnya terhadap kehadiran sebuah trend di masyarakat. 

Seorang kepala daerah memiliki pesan tersendiri kepada masyarakat saat 

membagikan berbagai aktifitasnya. Akun media sosial, dalam hal ini media sosial 

instagram, menjadi sebuah wadah besar bagi pemimpin daerah untuk 

mensosialisasikan kebijakan baru ataupun sarana berinteraksi dengan publik. 

Melalui sejumlah instansi, seorang kepala daerah dapat mensinergikan berbagai 

kegiatannya.  

Seperti yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik 

(Kominfotik) DKI Jakarta, yang menggandeng penggiat media sosial untuk 

meningkatkan kesadaran serta kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 

(Jakarta.go.id, 2017). 
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Selain Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sejumlah kepala daerah 

lainnya juga aktif posting di media sosial instagram. Seperti gubernur Jawa Barat 

Ridwan Kamil, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.  

 

 

 

 

Para pemimpin di berbagai daerah, kerap kali mempublikasi bermacam 

kegiatan mereka pada media sosial instagram. Dapat dikatakan, bahwa instagram 

kini menjadi platform berinteraksi dalam mensosialisasikan hal yang menjadi 

trend baru, atau sebagai salah satu penentu trend gaya hidup yang semakin 

berkiblat kepada dinamisme unggahan visual di instagram.  

Gambar 1.6 Unggahan Gubernur Jawa Barat periode  2018-2023, 
Ridwan Kamil di media sosial Instagram 
Sumber: Akun Instagram Resmi @ridwankamil 
	

Gambar 1.7 Unggahan Gubernur Jawa Tengah periode  2018-2023, 
Ganjar Pranowo di media sosial Instagram 
Sumber: Akun Instagram Resmi @ganjar_pranowo 
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I. 2. Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah 

1.2.1. Penelitian ini memiliki fokus pada problem identifikasi yang terletak 

pada objek penelitian, dalam hal ini ialah Gubernur DKI Jakarta 

Anies Baswedan, pada aktifitas dirinya yang melakukan publikasi di 

dalam unggahannya di media sosial instagram sejak Oktober 2018 

hingga Oktober 2019. 

1.2.2. Adapun perumusan masalah yang terdapat di dalam fokus penelitian, 

yakni melihat bagaimana transparasi kegiatan yang dilakukan 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di media sosial instagram, 

yang di dalamnya terdapat strategi komunikasi pengelolaan pesan 

pada penyusunan konten yang dipublikasi kepada masyarakat. 

 

I. 3. Tujuan Penelitian  

Segala bentuk publikasi pemerintah daerah merupakan sebuah monitoring 

masyarakat. Oleh karena hal tersebut, penelitian memiliki tujuan sebagai 

berikut: 

1.3.1 Secara sosial, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

referensi dalam melihat transparasi kinerja seorang kepala daerah 

yang melakukan publikasi kegiatannya, dengan memanfaatkan 

jejaring sosial instagram. 

1.3.2 Secara ilmiah, penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan bagi 

penelitian selanjutnya yang hendak mengkaji tentang strategi 

publikasi kepala daerah. 
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I. 4. Siginifikansi Penelitian 

  Penelitian ini secara spesifik menggambarkan bagaimana sebuah pola 

strategi komunikasi tokoh publik, dalam menyampaikan informasi sebagai 

bentuk transparansi akan kinerjanya yang perlu diketahui masyarakat luas. 

Selain itu, dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi terhadap publikasi 

pemerintahan yang dilakukan di media sosial, serta memberi dampak spesifik 

kepada masyarakat akan kebutuhan transparansi kinerja pemerintahan. 

 

I. 5. Objek dan Lokasi Penelitian 

  Dengan pendekatan retorika dan interaksi simbolik, maka penelitian ini 

memberi gambaran dari segala aktifitas unggahan dalam akun instagram resmi 

@aniesbaswedan. Segala unggahan Anies Baswedan di akun instagramnya  

menjadi salah satu upaya publikasi tokoh publik melalui sebuah strategi 

komunikasi di media sosial. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan 

melalui tim publikasi Gubernur DKI Jakarta, serta sosok yang bersangkutan 

secara langsung, ialah Anies Baswedan. 

  Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan atau observasi 

terhadap data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil 

wawancara dengan tiga orang narasumber yang terkait. Sementara data 

sekunder didapatkan melalui analisa teks yang terdapat di dalam akun 

instagram resmi @aniesbaswedan. 

  Dapat dikatakan, objek dari penelitian ini merupakan strategi komunikasi 

pengelolaan pesan Anies Baswedan di dalam akun media sosial instagramnya. 


