
 

 

PENDAHULUAN  

 Perkembangan marketing atau pemasaran di dunia saat ini berkembang semakin cepat  dan 

menuju kepada pemasaran digital. Pemasaran atau dapat disebut dengan marketing adalah serangkaian 

aktivitas, dan proses membentuk, mengkomunikasikan, menyampaikan dan menawarkan (offerings) 

sesuatu yang memiliki nilai bagi klien, pelanggan, masyarakat umum, dan mitra. Di zaman digital ini, 

di mana strategi marketing terus berkembang, banyak pengusaha yang mulai memanfaatkan media 

sosial sebagai salah satu alat untuk melakukan strategi pemasaran. Pemasaran digital ini sangat populer 

dan menjadi salah satu cara promosi yang utama dan efektif sehingga menimbulkan persaingan yang 

ketat tak hanya di Indonesia bahkan seluruh dunia, dan Instagram adalah salah satu media sosial yang 

sangat diminati saat ini. Pada awal kemunculannya Instagam yaitu 11 tahun lalu tepatnya tanggal 3 

Oktober 2010 Instagram adalah sebuah media sosial online yang berfungi sebagai media untuk 

mengunggah gambar atau foto yang dapat ditinjau oleh para pengguna Instagram di seluruh dunia. 

Sebelas tahun berjalan, Instagram menjadi salah satu hiburan virtual yang semakin eksis dan mulai 

menjadi media khusus setelah Instagram menghadirkan update aplikasi untuk gadget Android.  Hal ini 

membuat Instagram semakin memperluas penggunanya.dan saat ini Instagram semakin berkembang 

dan juga menjadi sebuah media promosi yang sangat populer untuk mempromosikan produk barang, 

jasa, hingga media promosi untuk sektor pariwisata.   

Keunggulan Instagram adalah media yang merupakan jaringan global diseluruh dunia yang 

dapat memberikan informasi dan komunikasi kepada masyarakat dan bisa mendapatkan informasi lebih 

cepat dan efisien. Saat ini situasi data berkembang pesat sehingga permintaan hiburan online yang ada 

di planet ini harus otentik di titik mana pun dan di mana pun. Salah satu modelnya adalah Instagram. 

Dalam kutipan data dari Business of Apps, hingga kuartal pertama tahun 2022, jumlah pengguna 

Instagram dinamis secara keseluruhan mencapai 1,96 miliar. Dengan pengguna mayoritas berusia 25 

hingga 34 tahun, dengan proporsi 33% dari total pengguna. Ini berarti bahwa sekitar 15% dari seluruh 

populasi di dunia adalah pengguna Instagram dinamis. Oleh karena itu, pemanfaatan hiburan virtual 

Instagram menjadi kebutuhan bagi semua individu agar tidak ketinggalan data. 

Sesuai laporan studi NapoleonCat.com, terdapat 91,01 juta klien Instagram di Indonesia pada 

Oktober 2021 dan klien tetap di Indonesia berasal dari kelompok usia jangka panjang, yaitu 33,90 juta. 

sebanyak 19,8% klien aplikasi ini kehalusan adalah perempuan dan 17,5% adalah laki-laki. Dalam 

rincian tersebut menunjukan bahwa jangkauan sosial media Instagram ini sangatlah luas sehingga 

masyarakat mulai menggunakannya sebagai media promosi. Menurut sorotan Kompas.com menyebut 

bahwa pada tahun 2018 Instagram ini mulai booming digunakan sebagai media promosi baik produk 

barang maupun jasa. Sehingga pada tahun yang sama, Instagram mengupdate aplikasi ini dan 

menambahkan fitur untuk akun business, creator, entrepreneur dan lainnya bahkan di tahun ini 

Instagram membuka layanan untuk pengiklanan produk dengan biaya tertentu.  

 Masyarakat di pulau Jawa menjadi penyumbang pengguna terbesar khususnya Instagram dan 

menjadi pendongkrak penggunaan sebagai media promosi. Dalam kepariwisataan, informasi yang 

aktual menjadi hal penting sebagai sumber informasi bagi wisatawan, dan juga sebagai media untuk 

memperkenalkan sebuah destiansi untuk bisa diketahui dan di tinjau oleh masyarakat luas. Dalam sektor 

pariwisata saat ini penggunaan Instagram juga semakin digunakan untuk media promosi destinasi. 

Instagram sudah menjadi tanda identitas wajib untuk sebuah tempat wisata. Dampak besar dari 

Instagram mengakibatkan hamoirv semua tempat wisata di Indonesia dapat dicari informasinya didalam 

Instagram. Namun meski perkembangannya sangat pesat, masih banyak penggunanya yang belum 

memahami atau memiliki strategi pengelolaan Instagram yang berkelanjutan. Salah satu indikasi sebuah 

akun Instagram tersebut sukses berkembang adalah dari pertumbuhan followersnya dan untuk mencapai 



 

 

kesuksesan tersebut maka diperlukan pengelolaan, strategi pengembangan, dan memahami algoritma 

yang digunakan Instagram.  

 Dinas Pariwisata kota Magelang juga menggunakan sosial media Instagram sebagai media 

informasi untuk mempromosikan pariwisata Kota Magelang, menginformasikan kegiatan pelatihan 

pariwisata, dan acara-acara kepariwisataan seperti acara kebudayaan, dan sebagainya. Namun dalam 

pengelolaannya saat ini perkembangannya dapat dikatakan lambat. Hal ini dikarenakan belum adanya 

strategi pengelolaan yang bisa menjadi pedoman dalam pengelolaanya. Oleh sebab itu penulis ingin 

mengangkat kajian tersebut menjadi topik penelitian sebagai bentuk kontribusi untuk mengembangkan 

sosial media khususnya Instagram. Metode pengelolaan ini berisi tentang pengenalan cara kerja 

Instagram untuk meningkatkan follower dan tingkat accounts reached dan untuk dapat menjadi media 

promosi wisata dan lainnya, yang berkaitan dengan daya tarik pariwisata yang ada di Kota Magelang. 

Dalam pengumpulan data di lapangan, peneliti menggunakan Teknik observasi, wawancara, dan 

dokumentasi dengan Dinas Pariwisata Kota Magelang sebagai tempat penelitian.  

 

LANDASAN TEORI 

  

Algoritma  

Algoritma atau perhitungan adalah jenis siklus dalam penambangan informasi yang 

memberikan data tentang hubungan antara hal-hal informasi dalam kumpulan data. Perhitungan 

umumnya dapat digunakan dalam siklus bisnis dan proses promosi. Perhitungan  atau algoritma 

penambangan informasi dapat membantu selama waktu yang dihabiskan untuk melacak kecenderungan 

pendukung dengan menghubungkan informasi kami sebagai pemasok data dengan penggemar sehingga 

contoh keuntungan penggemar akan didapat. 

Data dan informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk aplikasi mulai dari investigasi pasar, 

identifikasi keliru, dan pemeliharaan klien, hingga kontrol pembuatan dan investigasi sains (Han dan 

Kamber, 2007). Aksesibilitas informasi yang berlimpah, kebutuhan akan data atau informasi untuk 

keperluan mendukung pengambilan keputusan bagi orang, perkumpulan, organisasi, dan penyelenggara 

negara. Banyaknya informasi, dikombinasikan dengan kebutuhan akan perangkat pemeriksaan 

informasi yang kuat, telah digambarkan sebagai informasi yang kaya namun miskin data. Ukuran 

informasi yang berkembang pesat, dikumpulkan dan disimpan dalam arsip informasi yang sangat besar 

dan banyak, telah jauh melampaui kemampuan manusia untuk mencari informasi. tanpa memiliki 

pilihan untuk menangani informasi tersebut. Dengan demikian, informasi yang dikumpulkan di gudang 

informasi besar berubah menjadi "tanah pemakaman informasi" (Han & Kamber, 2007). 

 

Instagram  

 Instagram adalah aplikasi hiburan online yang memanfaatkan foto atau rekaman sebagai stok 

utama untuk ditampilkan kepada masyarakat umum atau klien. Instagram mengizinkan klien untuk 

berbagi foto atau rekaman dengan teks/subtitel di halaman hiburan berbasis web lainnya. Instagram 

memiliki lima fitur utama yang dapat dimanfaatkan oleh klien (Atmoko, 2012). Mulai tahun 2020, 

Instagram juga memiliki elemen pusat komersial. Terhitung masih sangat baru, komponen ini 

memungkinkan klien untuk mencari atau memasarkan produk secara lebih luas dan indah. Elemen ini 

juga berisi informasi tentang biaya, area, dan cara mendapatkan barang yang ideal. Bahkan, Instagram 



 

 

sendiri juga telah mengembangkan asisten untuk memanfaatkan elemen ini untuk mempromosikan item 

yang diklaim oleh klien. Penggunaan perhitungan dapat bekerja pada pameran kemajuan produk 

sebagai produk, administrasi, dan bahkan kunjungan wisatawan lebih jauh. Mengutip laman Tirto.ID, 

perhitungan hiburan online merupakan estimasi terprogram untuk memilih postingan terbaik yang bisa 

sampai pada momen puncak yang diakses oleh berbagai klien hiburan virtual, termasuk Instagram. Ada 

enam standar yang dilakukan Instagram dalam perhitungannya. Secara khusus, pedoman minat 

(interest), hubungan (relationship), aturan idealitas posting (practicality), pengulangan (recurrence),  

aturan pengikut (following) dan pedoman kenggunaan (utilization). 

 

TINJAUAN PUSTAKA  

  Penulis merujuk pada ilmuwan masa lalu, tepatnya Setiyanto, Setyawan, dan Yulandari, yang 

berjudul Dampak Perhitungan Instagram Terhadap Komitmen Tinggi pada Klien Instagram. 

Menampilkan Teknik dan Perhitungan adalah sudut pandang yang signifikan. Bagian dari perhitungan 

Instagram yang terkandung dalam pengujian sebelumnya terkait dengan faktor-faktor, khususnya 

premium, kepraktisan, dan hubungan dalam membentuk pendapatan klien Instagram dalam catatan 

minat (Daalhuizen, 2016). 

Interest yang menggambarkan cara berperilaku pendapatan dalam catatan berdasarkan bahan 

atau umpan yang terkandung dalam catatan dan disimpan sesekali. Timeliness adalah satu lagi 

komponen yang dapat memengaruhi tujuan klien untuk menarik kekuatan mereka. Kepraktisan ini 

menentukan kapan konten foto atau video ditampilkan di segmen penyelidikan dari catatan klien untuk 

menunjukkan substansi tertentu dari premi sehubungan dengan konsekuensi dari pemeriksaan premium 

(Hutchinson, 2018). Relationship adalah faktor terakhir dalam penelitian ini yang dapat mengaitkan 

klien dengan catatan dan konten yang menarik dan menghasilkan hubungan yang umumnya terikat satu 

sama lain (Lay, 2018).  

Melihat klarifikasi ini, ada beberapa persamaan dan perbedaan dengan pemeriksaan yang 

dipimpin oleh penulis. Kondisi yang diingat dari studi literasi tersebut adalah bahwa alasan untuk 

memahami perhitungan Instagram adalah untuk mengetahui premi untuk tertarik pada Instagram untuk 

tertarik pada kita, dengan memahami bagaimana perilaku dapat menarik pendukung atau non -pemuja 

ke feed kita, dalam metode yang berhasil untuk memusatkan perhatian pada substansi. yang akan kami 

berikan mulai sekarang. Perbedaan yaitu terletak pada pembahasan yang lebih mendalam, penulis 

membentuk metode yang lebih dalam untuk mencari darimana sumber-sumber followers yang bisa 

digapai guna untuk menghasilkan lebih banyak lagi followers didalam akun kita. Hal ini nantinya akan 

berguna untuk media promosi bagi pariwisata Kota Magelang melalui media promosi digital yaitu 

Instagram.   

 

METODOLOGI PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan strategi subjektif. Jenis penelitian yang digunakan tentu saja yang 

menggambarkan pemanfaatan Instagram sebagai media khusus yang mengacu pada penyajian 

perhitungan Instagram. Eksplorasi ini dipimpin di Kantor Dinas Pariwisata Kota Magelang, Jalan 

Pangeran Diponegoro No. 33, Kecamatan Magelang Tengah, Magelang, Jawa Tengah. 

Teknik pendekatan eksplorasi subyektif yang digunakan oleh penulis adalah investigasi 

kontekstual. Oleh karena itu, pakar menggunakan analisis kontekstual untuk mengetahui lebih jauh 



 

 

pemanfaatan Instagram sebagai kemajuan industri travel di Kota Magelang. Prosedur penentuan sumber 

yang digunakan dalam pemeriksaan ini adalah menggunakan metode pengujian purposive dengan 

memilih saksi-saksi dengan mempertimbangkan tujuan atau standar tertentu. Langkah-langkahnya 

adalah: Pertama, narasumber harus menyadari catatan Instagram Dinas Pariwisata Kota Magelang 

sebagai peminatnya. Kedua pengawas atau administrator tersebut merupakan narasumber yang disetujui 

untuk mengawasi akun Instagram. Tiga pendukung atau peminat Kota Magelang baru Akun Instagram 

Dinas Perindustrian Travel dengan nama akun pariwisatamagelang. 

Metode pemilahan informasi yang digunakan adalah persepsi, pertemuan, dan dokumentasi. 

Prosedur pemilihan informasi yang digunakan adalah persepsi non-anggota, pertemuan yang diatur, dan 

dokumentasi individu. Strategi dan metode pemeriksaan informasi seperti penurunan informasi, 

pengungkapan informasi, penentuan, dan pengujian keabsahan informasi. Lokasi Penelitian, penelitian 

ini dilakukan di Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Magelang, Kota Magelang, Jawa 

Tengah. Waktu Penelitian, penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan waktu selama kurang lebih 6 

bulan di Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Magelang mulai September 2021- Februari 

2022.  

 

 Responden 

1. Dedy Prasetya sebagai kepala bidang pariwisata 

2. Umi Wulandari sebagai kasi pengembangan produk  

3. Triretno Yuni sebagai bidang promosi produk wisata  

4. Rema sebagai THL bidang pariwisata design grafis 

5. Esta  sebagai THL bidang pariwisata dan admin Instagram Dinas Pariwisata Kota Magelang 

6. Andi Cahya sebagai pelaksana kegiatan  

 

1. Teknik Pengumpulan data  

a.  Observasi  

Seperti yang ditunjukkan oleh Johnson (1975: 21) "Setiap orang dapat menyebutkan fakta-fakta 

yang dapat diamati, dari struktur yang paling sederhana hingga tingkat persepsi yang paling rumit. 

Teknik persepsi yang digunakan dalam setiap perubahan gerakan pemeriksaan, bergantung pada 

pengaturan, kebutuhan, dan tujuan eksplorasi. 

Denzin, dan Lincoln, 2009:523 "Persepsi dalam pelaksanaannya tidak hanya menjadi metode 

paling awal dan sentral dalam penelitian, tetapi juga merupakan strategi yang paling sering digunakan, 

misalnya persepsi anggota, rencana ujian eksplorasi, dan rapat.". 

Oleh sebab itu penulis menggunakan metode observasi wawancara langsung kepada responden 

di lokasi dimana peneliti mengumpulkan informasi dengan stakeholder atau para pegawai yang ada di 

kantor Dinas Pariwisata Kota Magelang, metode ini memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data 

sebanyak-banyaknya secara asli dan pasti dimana dengan wawancara langsung lebih memudahkan 

peneliti mengetahui pembahasan dan data yang berkaitan dengan peneliti. Meninjau langsung akun 

Instagram resmi dari Dinas Pariwisata Kota Magelang untuk melihat data insight perkembangan akun 

Instagramnya.  



 

 

 

b. Wawancara  

Menurut True (1983) wawancara adalah diskusi antara dua individu tentang topik tertentu. 

Proses korespondensi interaksional dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, untuk menyelidiki 

subjek tertentu melalui pertanyaan. 

Proses wawancara dilakukan dengan tujuan agar peneliti mendapatkan informasi yang real dan 

akurat serta objektif dari responden dimana hasil wawancara tersebut digunakan penulis untuk membuat 

konsep pengembangan pengelolaan sosial media Instagram.  

c. Peneliti Terdahulu  

Peninjauan penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu merupakan salah satu acuan dan bahan 

acuan bagi para ahli dalam memimpin pemeriksaan. Pemeriksaan masa lalu dapat mengarahkan 

penelitian di tempat yang sama atau tempat yang lebih baik dengan titik yang sama atau tidak jauh dari 

subjek eksplorasi. Informasi yang dapat dimanfaatkan adalah sebagai catatan harian, audit tulisan, 

curhat di situs, perpustakaan online, postulat, dan tulisan. Informasi juga diperoleh dari analis 

sebelumnya (Fanny, Briliansa S., Setyawan, Didik. dan Yulandari A. (2021), "Dampak Perhitungan 

Instagram pada Komitmen yang Lebih Tinggi untuk Klien Instagram", dalam ulasan ini menjelaskan 

bagaimana mengenali dan berkonsentrasi pada bagaimana dampak dari tujuan terikat Harapan terikat 

dipengaruhi oleh interest, timelines, dan relationship Menguji faktor-faktor penentu tujuan terikat dalam 

pemanfaatan Instagram Hasil ini menyiratkan bahwa semakin tinggi tingkat hubungan suka, komentar, 

simpan, dan penawaran (minat) yang dibuat oleh klien secara tegas dapat mempengaruhi tujuan yang 

akan diikat. 

d. Teknik Analisis Data  

Menurut Winarno, 1994:41, bahwa pemeriksaan informasi dilakukan dengan menggunakan 

strategi logika yang memukau, yaitu informasi yang dikumpulkan dan diperoleh dari hasil eksplorasi 

dibedah dengan memberikan gambaran apa adanya sesuai kebenaran pada saat eksplorasi dilakukan. 

Penelitian ini akan menggunakan prosedur pemeriksaan informasi menggunakan informasi penting 

dengan strategi pengumpulan informasi persepsi dan pertemuan dengan administrator dan tamu 

berdasarkan penyelidikan yang tepat yang berarti untuk mengetahui gambaran sebenarnya dari kondisi 

di lapangan, kemudian menggambarkannya sesuai dengan keadaan dan kesempatan yang sebenarnya. 

di lapangan. Eksplorasi ini berpusat pada penggambaran sebagai kalimat yang memiliki implikasi 

mendalam yang bersumber dari sumber dan persepsi langsung di lapangan (Arikunto, 2006 dalam 

Suarto, 2017). 

 

Data  

 Catatan hiburan berbasis web Kota Magelang Kantor industri perjalanan memainkan peran 

penting sebagai perancah antara otoritas publik dan daerah setempat dan sangat berharga dalam 

menyampaikan semua data tentang industri perjalanan. Salah satu tugas periklanan adalah merancang 

dan melaksanakan rencana korespondensi publik, misalnya pemanfaatan struktur imajinatif dan 

sosialisasi industri perjalanan kota Magelang untuk memanfaatkan kemajuan media dan inovasi. 

Menyampaikan pesan dengan substansi yang menarik dan merampingkan inovasi canggih akan 

menciptakan kepercayaan dan pemahaman positif. Jelas, selama pandemi, banyak latihan dilakukan di 

rumah, dan orang-orang semakin efektif menggunakan media canggih (di web) untuk membantu semua 



 

 

latihan mereka, seperti bekerja dan belajar. Periklanan harus memiliki pilihan untuk menyesuaikan diri 

dengan kecenderungan baru ini. Admin dan praktisi harus benar-benar memahami perubahan dalam 

perilaku dan korespondensi lokal saat melakukan kewajiban mereka. 

Peningkatan pemanfaatan sosial media Instagram ini juga bertujuan untuk mendukung 

pembangunan pariwisata seperti desa wisata, kampung wisata dan destinasi wisata lainnya yang sudah 

dikerjakan oleh pemerintah. Dengan memanfaatkan media sosial ini bertujuan untuk menghilight 

tempat wisata baru tersebut agar masyarakat tau bahwa banyak tempat wisata baru di Kota Magelang.  

 

Potensi  

1. Alat-alat yang memadahi dalam pembuatan konten Instagram  

2. Memiliki jumlah SDM yang cukup untuk pembentukan tim pengelola  

3. Memiliki berbagai kegiatan yang mampu di unggah dan di publikasikan di Instagram  

4. memiliki berbagai objek wisata yang cukup banyak dan menarik di Kota Magelang yang dapat di 

unggah di Instagram 

5. Memiliki dana kegiatan untuk mengikutkan pegawai untuk mendapat pelatihan yang mendalam 

dalam pengelolaan sosial media yang baik.   

  

Ada beberapa pengumpulan data yang dilakukan peneliti yang mana berkaitan dengan rencana 

pengelolaan sosial media Dinas Pariwisata Kota Magelang 

Data Instagram:  

Data jumlah follower Instagram Pariwisata Kota Magelang saat ini 5,957 

Dengan total unggahan 353 posts  

Intensitas upload 2 – 3 minggu sekali atau untuk post hari-hari peringatan  

Jumlah likes rata-rata setiap post adalah 10 like 

Dan banyak kunjungan akun sebanyak 15 orang per minggu  

Pertumbuhan follower sebesar 5 follower per bulan  

Data Wawancara: 

1. Akun Instagram dikelola oleh 2 orang  

2. Pengelola akun tidak memiliki background untuk pengelolaan sosial media yang cukup ahli  

3. Akun Instagram digunakan untuk menginformasikan kegiatan yang diadakan oleh dinas pariwisata 

seperti pengumuman lomba, gebyar magelangn festival kebudayaan, dll. 

4. Data insight dari Instagram Dinas Pariwisata Kota Magelang.  

5. Potensi follower Instagram yang 

  



 

 

HASIL PENELITIAN  

Pengembangan Pengelolaan Akun Instagram Resmi Dinas Pariwisata Kota Magelang 

 Algoritmna Instagram ini berisi tentang bagaimana memperoleh keterikatan dari pengguna 

online. Peneliti menulis ada 6 indeks algoritma Instagram yang bisa diterapkan untuk mendapatkan 

manfaat yang beasr dari Instagram. 6 indeks tersebut adalah memahami sumber follower, konsistensi 

postingan, penganalisisan akun, reposting konten, reward audience dan konten. Dalam pembentukan 6 

indeks ini penulis ingin memaksimalkan cara-cara yang dapat digunakan untuk meningaktkan 

pertumbuhan followers Instagram yang tidak hanya untuk sampai pada mencari minat terikat saja 

seperti yang dilakukan oleh peneliti terdahulu (Fanny, Briliansa S., Setyawan, Didik. dan Yulandari A. 

(2021), "Dampak Perhitungan Instagram pada Keterikatan yang Lebih Tinggi untuk Klien Instagram". 

Namun penulis ingin menggali lebih dalam hingga sampai kepada minat audience memiliki minat untuk 

mengikuti atau menjadi follower akun kita.  

 Dalam penelitian yang dilakukan dan diterapkan kepada akun Instagram Dinas Pariwisata Kota 

Magelang dan juga akun pribadi penulis dihasilkan data yang dapat dipantau melalui “insight” setiap 

akun bahwa data menunjukan dalam kurun waktu 1 minggu dapat dihasilkan lebih dari 540% akun 

dapat digapai untuk melihat isi konten dalam akun kita, kemudian untuk accounts engaged, sebanyak 

85% dari jumlah follower akun kita tertarik untuk mengunjungi dan like akun kita. Untuk pertumbuhan 

follower, dalam setiap 7 hari dengan persentase 3% akun kita mendapat followers baru. Hal ini terlihat 

kecil, namun akan lebih berkembang seiring isi konten kita yang semakin bervariatif.  

 Dalam data “insight” menunjukkan bahwa konten yang saat ini digemari oleh banyak pengguna 

Instagram adalah konten reels atau video singkat yang informatif dan biasanya diberikan backsound 

musik yang sedang booming. Dalam data insight juga menunjukan isi konten apa yang kita unggah yang 

paling disukai oleh follower kita maupun non-follower.  

 Strategi pemasaran yang cocok digunakan pada era sekarang adalah menggunakan digital 

marketing atau dengan platform media online yang salah satunya adalah Instagram. Hiburan berbasis 

web diakui sebagai komunikasi luas dalam kaitannya dengan jaringan web di seluruh dunia yang 

memungkinkan klien untuk menangani diri mereka sendiri dan dapat terhubung dengan klien yang 

berbeda, bekerja sama, berbagi, menyampaikan, dan menyusun sosial, sekuritas virtual (Narsullah 

2015:11). Dinas Pariwisata Kota Magelang memilih Instagram sebagai salah satu panggung hiburan 

virtual sebagai rentang korespondensi, dengan alasan apa yang terjadi pada masyarakat Indonesia tidak 

lagi menarik hiburan berbasis web. Kondisi ini benar-benar merupakan pintu terbuka bila dimanfaatkan 

secara tepat karena dapat menjadikan hiburan berbasis web sebagai solusi ampuh untuk korespondensi 

antara otoritas publik dan daerah dalam hal ini untuk membangun industri perjalanan yang lebih baik.  

Pentingnya pemahaman tentang cara kerja dari platform yang digunakan tentu mempermudah untuk 

memperoleh manfaatnya dengan maksimal. Setiap platform media sosial tentu memiliki algoritmanya 

masing-masing dan pada kesempatan ini penulis menjabarkan dan mengenalkan bagaimana platform 

sosial media Instagram bekerja.  

 

 

 

Keunggulan Instagram sebagai Media Komunikasi 



 

 

Instagram adalah media yang memberikan pendekatan sederhana untuk berbagi foto, rekaman, 

dan manfaat komunikasi interpersonal jarak jauh yang mudah digunakan dan diambil serta ditawarkan 

oleh klien dengan teman mereka (Budiargo 2015). Seperti yang ditunjukkan oleh situ s Instagram, 

aplikasi Instagram didirikan oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger. Aplikasi yang dikirimkan pada 

Oktober 2010. Instagram adalah aplikasi yang memungkinkan Anda untuk berbagi foto atau gambar 

dengan klien Instagram individu. Foto-foto yang telah ditransfer ke Instagram dapat dilihat kembali 

kepada mereka sebagai kenangan yang sedang terjadi dan telah terjadi sebelumnya. Klien hiburan 

online Instagram menyampaikan dengan berkomentar dan menikmati foto dan rekaman yang ditransfer. 

Instagram adalah sebuah organisasi interpersonal yang digunakan sebagai tempat untuk menyebarkan 

dan berbagi data, bekerja sama dengan banyak individu, dan dapat lebih mengenal satu sama lain lebih 

dekat dengan klien Instagram individu melalui foto dan rekaman yang ditransfer. Tampubolon (2016) 

Instagram merupakan media pengeluaran minimal dibandingkan dengan televisi, Radio, Majalah, 

Buletin, dan sebagainya. Instagram juga cepat dan sukses dalam menghubungi banyak orang. Dengan 

memanfaatkan Instagram, klien juga dapat berbagi latihan, sehingga berita dan data yang akan 

disebarkan dapat tersebar luas secara umum. Terlebih lagi, yang terakhir adalah karena Instagram dapat 

dianggap sebagai jalan yang mudah untuk menghemat investasi untuk beberapa pihak luar dan dalam. 

 

Kekurangan Instagram 

Seperti yang ditunjukkan oleh situs kingpromosi.com (2015) kekurangan Instagram sebagai 

media toko berbasis internet adalah: 

1. Harus update secara teratur 

Sangat mirip dengan Twitter, Instagram juga memiliki jadwal yang sangat cepat. Hal ini 

membuat kliennya, khususnya pengecer online, harus selalu memposting foto atau rekaman 

agar barang tersebut dapat dilihat oleh pembeli. 

2. Spam (Berita Sampah) 

Spamming terjadi banyak di bagian komentar. Terlebih lagi, Instagram membuatnya sederhana 

sehingga Anda dapat menyiasatinya dengan memberlakukan pribadi untuk Anda sehingga klien 

mana pun tidak dapat mengomentari posting Anda. 

3. Pertukaran yang kurang praktis 

Seperti yang kita sadari bahwa Instagram tidak direncanakan sebagai sarana untuk berdagang, 

jadi wajar jika siklus pertukaran tidak pragmatis. Oleh karena itu, pemilik akun toko online 

harus mengingat kontak untuk segmen profil dan subtitle untuk setiap posting. 

4. Persaingan 

Saat ini, melihat semakin banyak pengguna Instagram, pengecer online, atau akun promosi 

tujuan wisatawan dan di Instagram, ada sesuatu yang lain dan lebih banyak orang. Ini membuat 

banyak persaingan karena klien potensial akan menemukan sesuatu yang hampir identik dengan 

milik kita. Dengan membuat umpan kami menarik dan intuitif, sangat mungkin bahwa kami 

dapat menyaingi rekor besar lainnya di Instagram. 

 

Memahami Sumber Follower 



 

 

Mengetahui darimana saja sumber followers di dalam Instagram sangat  penting untuk 

dipahami. Follower yang akan kita cari adalah follower yang berkualitas. Follower yang berkualitas 

adalah followers aktif. Beberapa cara dapat digunakan untuk menaikan followers akun kita. akan tetapi 

tidak semua followers kita adalah followers aktif. Salah satu cara yang cukup mudah dan ampuh 

diterapkan untuk menarik followers adalah dengan menggunakan metode “give away”. Cara ini sangat 

sering dilakukan oleh banyak akun Instagram untuk menaikan followers mereka secara instan. Namun 

follower yang dihasilkan bukan follower yang berkualitas karena mereka bukan tertarik kepada isi 

konten Instagram kita, namun mereka tertarik kepada hadiah yang akan kita berikan. Lalu bagaimana 

cara yang baik untuk mendatangkan follower yang benar-benar berkualitas? followers yang berkualitas 

adalah non-follower yang datang dari ketertarikan dan interaksi dari konten yang kita milik.  

Follower Instagram adalah dari non-follower, dapat kita pantau dan kita ketahui dari “Instagram 

insight”. Dalam “insight” kita dapat melihat jangkauan konten kita, namun bukan berarti jika jangkauan 

kita sudah bagus akan mendatangkan follower baru. Disini perlu diperhatikan lagi siapa yang sudah kita 

jangkau, follower kita sendiri atau non-follower. Yang baik adalah jika jangkauan kita lebih banyak 

kepada non-follower. Hal ini dikarenakan postingan konten kita mampu menarik orang-orang baru dan 

memnbuat mereka kemudian mengikuti akun kita. Dengan kita mengunggah berbagai jenis konten 

seperti post, reels, story, dan IGTV, kita dapat melihat perbandingan data jangkauan konten kita, dan 

dari data yang diperoleh secara general, jenis postingan feed post dan reels lah yang paling banyak 

mendatangkan impresi atau jangkauan kepada non-follower audience.  

 

Konsistensi Postingan  

Posting atau mengunggah di Instagram secara teratur tidak hanya akan membantu 

mempermudah jangkauan klien lain, dan mendorong mereka untuk berinteraksi dengan transfer yang 

kita miliki, tetapi juga akan mempermudah akun kita untuk menyesuaikan dengan perhitungan mereka. 

Membuat jadwal bahagia yang baik dapat mempermudah kita untuk menentukan postingan konten 

terbaru di Instagram, tentunya dengan mengubah informasi pemahaman yang tersedia di akun kita. Hal 

ini terkait dengan pameran setiap rekor yang tentunya unik. 

 

Penganalisisan Akun 

Jika akun Instagram telah diubah menjadi akun bisnis atau creator, kita akan mendapatkan 

sorotan pengetahuan pada catatan itu. Elemen ini berguna untuk mengetahui konten mana yang 

memengaruhi orang banyak. Apakah mereka menyukai video atau foto? Berapa jumlah kunjungan yang 

berasal dari hashtag yang kami buat? Berkonsentrasi pada informasi pada catatan juga membuat 

pekerjaan kita lebih mudah dalam mencari tahu tentang orang-orang yang kita miliki. Misalnya, 

mengetahui kapan klien berinternet, mengetahui dari mana asalnya, hingga usia dan orientasinya. 

Semuanya dapat dididik secara jelas dan menyeluruh mengenai informasi yang terkandung dalam 

pengalaman. 

 

 

 

Reposting Konten 



 

 

Konten yang lebih baru cenderung memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk muncul di 

feed klien, standar ini sebenarnya berlaku dalam pelaksanaan perhitungan Inatagram saat ini. Namun, 

untuk tetap menjadi makanan utama para penyembah, kita harus memiliki konten yang sesuai dengan 

kecenderungan mereka. Inilah alasannya, selain memiliki pilihan untuk memilih waktu posting yang 

tepat, juga penting untuk mentransfer konten yang disukai pendukung sehingga dapat bertahan cukup 

lama. Terlepas dari tiga langkah ini, ada dua model yang dapat membantu rekor kami mendapatkan 

kunjungan baru dari non-pendukung. 

 

Reward Audience 

Menghasilkan lebih banyak traffic dan koneksi interaksi dalam menjalankan sistem penayangan 

terkomputerisasi di Instagram seharusnya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan 

memberikan hadiah kepada penonton. Tidak harus dalam kerangka berpikir uang atau produk, kami 

dapat memberikan hadiah sebagai Konten Buatan Klien (UGC). Saat ini, ada banyak sekali catatan 

besar di Instagram yang memposting ulang konten dari kerumunan mereka. Selain menghasilkan 

kepuasan baru, lebih cepat, ini juga akan memberikan kepuasan kepada individu yang kontennya kami 

repost dan membuat hubungan kami dengan mereka lebih kuat. 

 

Content  

Setiap konten memiliki performa masing-masing dalam mendatangkan follower. Dengan 

mengidentifikasi setiap postingan konten kita di Instagram melalui insight, dengan hasil identifikasi 

konten mana yang paling banyak mendatangkan follower baru. Dengan seperti ini kita dapat melihat 

portingan mana yang akan menjadi konten kita kedepan untuk dapat menghasilkan banyak follower. 

Tidaks selalu postingan dengan likes banyak berpeluang dapat mendatangkan followers baru. 

Memahami dan menemukan konten yang mampu mendatangkan followers sangat penting dan titik yang 

paling penting adalah pembacaan data di dalam insight akun kita. Waktu yang paling ideal untuk kita 

membuka data insight kita adalah 1 kali 24 jam, dan jika performa insight kita sangat baik maka 

perlunya meninjau kembali untuk satu minggu setelahnya. Waktu evaluasi konten per 30 hari akan lebih 

baik untuk dilakukan sebagai bentuk rekomnedasi konten postingan yang akan datang.  

      

DISKUSI DAN PEMBAHASAN  

Dinas Pariwisata Kota Magelang memiliki akun sosial media resmi yang cukup penting untuk 

dapat memperkenalkan kota Magelang kepada banyak orang. Dengan beberapa macam daya tarik yang 

kota Magelamg miliki. Walaupun Dinas Pariwisata Kota Magelang sudah mengemas daya tarik dengan 

sebagus mungkin dan sudah siap untuk di kunjungi namun jika tidak dilakukannya sebuah promosi dan 

pemasaran yang baik maka daya tarik tersebut tidak akan sampai kepada konsumen.  

 Untuk situasi ini penulis mencoba menyarankan teknik pengembangan melalui Instagram 

dengan meningkatkan jumlah pengikut melalui sistem algoritma Instagram. Penulis mengatur dan 

membentuk tanda-tanda perhitungan Instagram untuk menemukan dan menambah pengikut baru 

dengan harapan terikat. Harapan terikat ditandai sebagai inspirasi untuk lebih terlibat dengan sesuatu 

dengan melakukan tindakan yang seharusnya lebih dikaitkan dengan hiburan berbasis web (Sawang et 

al., 2013). Hasil ujian terdahulu yang menggambarkan tujuan untuk berpartisipasi dalam hiburan online. 

Investigasi grafis dari ekspektasi terikat dipengaruhi oleh interest, timeliness, dan koneksi (Lay, 2018). 



 

 

Tinjauan lain mengusulkan proporsi tujuan penerimaan, khususnya asumsi untuk digunakan; harapan 

untuk terus memanfaatkan; perkiraan untuk melanjutkan penggunaan; kemungkinan untuk terus 

mengikuti (Zahid dan Raket, 2019) 

Berikut adalah hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai bagaimana mengelola sebuah 

akun Instagram dengan aktif sehingga pertumbuhan follower kita dapat terus menerus berjalan sehingga 

nantinya manfaat dari sosial media ini dapat dirasakan untuk menjadi media promosi digita. Dalam 

hasil penelitian ini menghasilkan sebuah metode pengelolaan dengan 6 poin tindakan dan pemahaman 

yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan akun kita dengan menggunakan cara kerja perhitungan atau 

algoritma dari Instagram tersebut. 

 

Memahami Sumber Followers 

Membangun hubungan yang kuat antara kita pemegang akun dan berbagai publik melalui 

komunikasi yang terbuka, otentik, dan transparan telah dianggap sebagai batu ujian dari hubungan 

masyarakat yabg sangat baik (Taylor & Kent,2014). Bagian penting dari membangun hubungan ini 

didalam sosial media, sering dianggap sebagai raison d’etre dari hubungan masyarakat (Srisamesh & 

Vercic, 2009). Namun, hibridisasi yang cepat dari lingkungan media, keberdaan media sosial di mana-

mana, dan munculnya media sosial influencer telah menantang gagasan tradisional tentang hubungan  

media, menuntut agar para praktisi yang ditugaskan untuk membangun hubungan yang efektif dengan 

publik organisasi mereka terlibat dengan serangkaian penjaga gerbang, pemimpin opini, dan pengaruh 

orang baru (Booth dan Matic, 2011; Pang, Tan, Lim, Kwan, dan Lakhanpal, 2016; Smith, 2010; Walder 

Bortree, dan Di Staso 2015). Influencer hiburan berbasis web adalah pelopor penilaian, berperan dalam 

memperkenalkan akun melalui hiburan virtual, dicapai melalui produksi gambar online, mereka 

menggunakan cerita yang kaya tentang kepribadian mereka dan menggunakan gambar-gambar ini 

untuk menonjol, dan sejumlah besar pendukung, (Kamis , Ang, dan Welling, 2016; Senft, 

2013).Pentingnya untuk kesuksesan sebuah akun Instagram adalah hubungan dengan pengikut kita, 

yang menjadi dasar potensi pengaruh yang mendalam (Abidin & Ots, 2015) mengarah ke hasil positif 

seperti komunikasi elektronik-kata-dari-mulut (eWOM) pengikut dan niat berkunjung (Boerman, 

Wellimensen, dan Van Der Aa, 2017; Evans, Phua, Lim, & Jun, 2017; Wojdynski dkk., 2017).  

Dalam penjelasan terori terdahulu menunjukan pentingnya pemahaman tentang di mana 

follower-follower itu dapat kita cari dan dapatkan. Tentunya kita harus mencari sumber-sumber 

follower itu berada, kemudian mendapat fokus kerja untuk kita bertindak. Contoh sumber-sumber 

follower adalah melalui konten apa yang menarik bagi pengguna di Instagram, metode reward atau kuis 

berhadiah, dan lain sebagainya sesuai isi konten kita.  

 

Konsistensi Postingan  

Menurut Lewis (2010), media sosial adalah inovasi terkomputerisasi yang memungkinkan 

individu untuk berinteraksi dan menawarkan konten pesan. Hiburan virtual adalah istilah yang 

digunakan secara luas oleh setiap klien untuk mengikat dan terhubung satu sama lain melalui pesan 

elektronik. Seperti yang diungkapkan oleh Widyaningrum (2016) tentang Eksplorasi Pekerjaan Virtual 

Entertainment sebagai teknik promosi pada Penyewaan Pakaian Meiyu Aiko, Malang mengatakan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penayangan internet melalui Facebook, Twitter, Instagram dan Situs 

sangat mempengaruhi penjualan pada jasa mereka dimana pengaruh ini membawa kepada arah yang 

sangat positif dan berdampak sangat besar. 



 

 

Konsistensi dari kita memposting konten-konten kita penting untuk menetukan akun kita 

mudah untuk ditemukan oleh pengguna Instagram, hal ini dikarenakan akun dengan postingan yang 

jelas dan sering menandakan bahwa akun kita dinilai aktif oleh Instagram sehingga akun kita dapat 

sering muncul dalam kolom explore para pengguna Instagram. Hal lain juga menguntungkan jika akun 

kita dinilai aktif oleh Instagram adalah akun kita akan muncul di kolom teratas pada saat pencarian 

tentunya dengan kata kunci tertentu seperti contoh “pariwisata”.  

 

Penganalisisan Akun 

Kita perlu benar-benar harus melakukan analisis cara berperilaku calon followers untuk 

mengenali cara berperilaku kepentingan terikat penganut dan jalannya mereka berkunjung serta unsur-

unsur yang mempengaruhi pilihan untuk mengikuti dan mengunjungi. Hal ini bertujuan untuk 

memahami dan memanfaatkan perhitungan Instagram agar lebih mudah dalam menarik followers baru 

ke akun Instagram kita. Ini membutuhkan pemahaman tentang insight yang tersedia untuk 

berkonsentrasi pada bagaimana orang, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, mengunjungi, dan 

menggunakan layanan dan pemikiran untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Penulis benar-

benar ingin berkonsentrasi pada kebutuhan pembeli, kebijaksanaan, kecenderungan dan perilaku 

pembelian. 

 

Reposting Konten 

Instagram telah melakukan upaya untuk menurunkan upaya ini. Seperti yang mungkin kita 

sering temukan dan perhatikann, kita tidak dapat membagikan atau memposting ulang secara langsung 

dari feeds akun lain di aplikasi. Sementara beberapa aplikasi pihak ketiga (seperti Repost) 

memungkinkan kita melakukan car aini, memposting ulang tanpa izin dari pengguna yang memang 

bertentangan dengan ketentuan layanan Instagram. Namun ini bukan berarti kita kehabisan cara, kita 

hanya perlu mengambil beberapa langkah ekstra, yaitu pertama meminta izin dan kemudian memberi 

atribusi yang tepat. Selain itu kita dapat memposting ulang feeds konten di Instagram Story mereka 

serta repost story dengan cara mereka telah ter Tagged. Di dalam kutipan buku Library Technology 

Reports (2019). 

Repost adalah cara yang sederhana namun juga dapat memberikan manfaat, seperti akun kita 

akan ikut terangkat pada saat orang ingin mencari atau menemukan sebuah konten dari akun yang sudah 

besar, akun kita juga akan ikut muncul dalam kolom pencarian mereka, hal ini berdampak akun kita 

ikut dikenal oleh pengguna Instagram non-followes.  

 

Reward Audience 

Reward atau imbalan adalah kompensasi yang diterima seseorang dari suatu event. Ini tidak 

hanya berisi atau berhadiah mata uang namun dapat berbentuk hal lain yang dapat diterima oleh orang 

yang menang dalam event ini. Dengan menggunakan strategi ini, akan lebih mudah akun kita 

mendapatkan engagement dari pengguna di Instagram, serta lebih cepat untuk kita mengumpulkan 

followers baru. Dengan syarat sederhana seperti like, follow, dan mentagg 5 orang teman mereka untuk 

mengajak mereka mengikuti event ini. Cara ini sudah sering dan banyak dilakukan oleh akun -akun 

bisnis baru di Instagram untuk mereka mempercepat menaikan folloowers mereka, dan car aini terbukti 



 

 

mampu dalam menaikan followers kita. Terkutip dalam Journal of Retailing and Consumer Sevices 

(2021:58) 

 

Content 

Konten adalah subjek, jenis, atau unit data lanjutan. Konten dapat berupa teks, gambar, ilustrasi, 

video, suara, arsip, laporan, dan lain-lain. Dengan demikian, konten adalah segala sesuatu yang dapat 

diawasi dalam sebuah organisasi elektronik (Simarmata, 2011). Sesuai dengan referensi Cambridge 

Word, salah satu implikasi konten adalah "artikel atau segmen yang terdapat dalam majalah atau buku" 

(artikel atau area yang terdapat dalam majalah atau buku). Dalam referensi Business Word, konten 

memiliki implikasi berikut: 

1. Teks catatan atau distribusi dalam struktur apa pun. Konten adalah data dan korespondensi: kumpulan 

kebaruan, keteruraian, kepentingan dan nilai data yang diperkenalkan, dan bagaimana data itu 

diperkenalkan. 

2. Esensi pesan atau pembicaraan yang disampaikan, seperti yang dirasakan atau diakui oleh kelompok 

yang menjadi sasaran. 

3. Lem, yang membuat situs web 'lengket' untuk membuat pengunjung menginginkan lebih, dan 

menahan mereka untuk pergi. Dari pengertian di atas, cenderung beralasan bahwa konten adalah 

berbagai konfigurasi dan data yang diperkenalkan melalui media, khususnya media baru, melalui 

komposisi, gambar, suara (sound), atau video. 

 Konten ini sangat penting bagi sebuah akun Instagram karena konten adalah isi informasi atau 

hal yang dapat kita bagikan kepada pengguna Instagram baik follower kita maupun non-follower kita. 

Konten adalah hal yang menjadi daya tarik bagi pengguna Instagram. Setelah mereka menemukan akun 

kita, hal yang menentukan untuk mereka tertarik mengikuti akun kita adalah tidak lain setelah mereka 

melihat konten kita menarik untuk mereka.  

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil pengujian yang diarahkan oleh Peneliti, ulasan ini bertujuan untuk 

mengetahui dan menguji faktor-faktor penentu untuk membangun jumlah pengikut di Instagram secara 

alami dan stabil yang menghasilkan pengikut yang berkualitas. Hasil eksperimen menemukan bahwa 

laju perkembangan pengikut Instagram dipengaruhi oleh pemahaman sumber daya dari pengelola yang 

paham akan bagaimana menjalankan sebuah media sosial untuk dapat bermanfaat bagi kita ataupun  

instansi kita. Niat terikat dengan kajian minat, ketepatan waktu dan hubungan untuk menghasilkan 

minat terikat penulis memandang belum dapat mencapai pada tujuan utama yaitu untuk meningkatkan 

followers kita dan juga belum maksimal jika belum sampai kepada minat untuk menjadi follower akun 

kita.  

Memposting dengan andal dan pada premis yang direncanakan, memeriksa akun dengan 

fasilitas insight akun di Instagram, memposting ulang konten yang menarik banyak jangkauan ke non -

pengikut, memberi reward kepada audience untuk meningkatkan pengikut kit aini adalah sebuah 

alogaritma yang disusun kembali oleh penulis untuk menjadi pedoman untuk menjalankan sebuah sosial 

media secara sukses. Pada tempat penelitian penulis yaitu di Dinas Pariwisata Kota Magelang yang 

menjadi objek penelitian penulis, ditemukan dua temuan yang menjadi faktor mengapa akun Instagram 



 

 

resmi yang dikelola oleh Dinas belum dapat berkembang dengan baik untuk dapat memberikan dampak 

yang positif bagi pariwisata Koya Magelang. Dua faktor tersebut adalah masalah SDM atau tenaga ahli 

yang kurang memahami pengelolaan sosial media sebagai media promosi dan faktor kedua adalah 

belum ada pedoman atau cara bermain sosial media Instagram yang baik dan berkembang dan 

memberikan manfaat yang besar dalam bidang promosi pariwisata kota Magelang.  

Dari sini penulis membentuk metode atau alogaritma Instagram ini yang mudah untuk dipahami 

dan dilakukan. Kemudian nantinya metode alogaritma Instagram ini dapat diterapkan oleh pengelola 

akun sosial media Dinas Pariwisata Kota Magelang untuk mengelola dan kemudain memberikan hasil 

yang besar dalam bidang promosi pariwisata Kota Magelang.s  Hasil ini membuktikan bahwa 

peningkatan interaksi meliputi like, komentar, save, share, dan konten yang dibuat oleh pengguna lain 

yang berbeda dapat dengan baik memengaruhi premi non-followers untuk mengikuti akun kita dan 

memantau setiap aktivitas-aktivitas didalam akun kita. Hasil lain juga menunjukan bahwa dengan 

memiliki banyak pengikut atau followwers dalam akun Instagram kita, dapat membuka peluang yang 

besar untuk media mempromosikan Kota Magelang secara lebih luas lagi. Pengujian terakhir 

menunjukkan tingginya keaktifan akun kita melalui tingkat kedalam explor Instagram. Hal ini 

berdampak baik terhadap akun kita sehingga akun kita dapatb dengan mudah dicari dan ditemukan oleh 

pengguna atau klien di Instagram dengan kata kunci tertentu.   

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi informasi dan masukan bagi pengurus akun Instagram dalam 

memperluas peminatnya dengan memperluas pemahaman tentang fungsi-fungsi alogaritma yang 

bekerja di Instagram. Dengan memahami cara kerja Instagram, kita bisa memanfaatkan media sosial 

secara maksimal untuk media promosi tingkat lanjut. 


