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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Seiring berjalannya waktu teknologi informasi dan komunikasi internet 

mengalami perubahan. Semakin berkembangnya teknologi internet membuat 

masyarakat dapat mengakses internet dimana pun mereka berada. Internet saat ini 

dapat di akses dengan mudah karena internet tidak lagi membutuhkan unit 

personal computer (PC) tetapi dengan hadirnya smartphone masyarakat bisa 

menikmati internet dimana pun dengan mudah tampa menggunakan personal 

computer lagi.  

Dengan mudahnya pengaksesan internet saat ini memunculkan berbagai 

aplikasi media sosial. Media sosial yang ada saat ini antara lain Facebook, 

Twitter, Path, Youtube, dan Instagram, dan banyak ragam lainnya.  Media sosial 

merupakan media yang dapat menghubungkan induvidu satu dengan yang 

lainnya, dengan media sosial jarak tidak akan menjadi alasan induvidu untuk tidak 

berkomunikasi.   

Tidak hanya dimanfaatkan oleh induvidu dalam berkomunikasi, tetapi sebuah 

organisasi atau lembaga pun turut memanfaatkan media sosial ini sebagai media 

penghubung antara organisasi atau lembaga kepada khalayak atau publiknya.  

Media sosial dinilai banyak memunculkan manfaat bagi penggunanya, 

terlebih bagi sebuah organisasi atau lembaga. Dari banyaknya manfaat yang bisa 

didapat dari media sosial, salah satunya adalah media sosial bisa dimanfaatkan 

sebagai media promosi. Promosi menutur Bahar merupakan setiap upaya 

marketing yang fungsinya untuk memberikan informasi atau meyakinkan para 

konsumen yang potensial mengenai kegunaan suatu produk atau jasa dengan 

tujuan untuk mendorong konsumen baik melanjutkan atau memulai pembelian 

pada harga tertentu
1
.  Dengan demikian media sosial dapat dimanfaatkan sebagai 
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penyebaran informasi baik untuk produk ataupun jasa yang dimiliki oleh sebuah 

organisasi atau lembaga.  

Media sosial saat ini dianggap sebagai media promosi bisnis yang efektif 

karena dapat diakses oleh siapa saja, sehingga jaringan promosi bisa menjadi lebih 

luas. Media sosial saat ini juga menjadi bagian yang sangat diperlukan oleh 

pemasaran bagi banyak perusahaan ataupun organisasi dan merupakan salah satu 

cara terbaik untuk menjangkau pelanggan atau khalayak.  

Media sosial sperti blog, facebook, twitter, dan youtube memiliki sejumlah 

manfaat bagi perusahaan dan lebih cepat dari media konvensional seperti media 

cetak dan iklan TV, brosur dan selebaran. Media sosial memudahkan sebuah 

organisasi atau lembaga ini dalam mempublikasikan hal-hal yang di anggap perlu 

di publikasikan kepada masyarakat. Selain memudahkan publikasi, media 

sosialpun bisa menjadikan komunikasi dua arah dapat terjalankan, tidak hanya itu 

dari segi biaya pun media sosial merupakan media yang efektif dalam 

pengurangan pembiayaan publikasi karena tidak memerlukan biaya banyak, hanya 

membutuhkan sambungan jaringan internet. 

Berdasarkan data Statistik, pengguna media sosial di Indonesia pada 2017 

mencapai 96 juta pengguna. Pada 2022, pengguna media sosial diperkirakan akan 

mencapai lebih dari 25,3 juta pengguna, atau meningkat lebih dari 30 persen.
2
    

Dengan banyaknya manfaat dan ditambah pengguna yang banyak, kemudian 

dengan kemudahan penggunaan media tersebut, maka media sosialpun digunakan 

oleh banyak orang dalam berbagi foto dan video. Kemudahan-kemudah yang 

diciptakan oleh media sosial membuat sebuah komunitas digital ikut 

memanfaatkan media sosial ini sebagai sarana promosi pariwisata.   

Generasi Pesona Indonesia atau yang dikenal dengan GenPI yang merupakan 

sebuah komunitas digital binaan Kementrian Pariwisata memiliki tugas 

mempromosikan serta memviralkan pariwisata Indonesia, Baik segi destinasi 

wisata, kuliner, maupun event-event. Sejak kemunculan komunitas Generasi 

Pesona Indonesia (GenPI) di Sumatera Barat, pariwisata di Sumatera Barat 
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dikenal semakin luas hingga ke mancanegara, hal ini dapat dilihat dari data 

statistik yang menunjukan adanya kenaikan jumlah wisatawan di sumatera barat, 

dan banyaknya pemberitaan mengenai kenaikan wisatawan sejak kemunculan 

GenPI. Tercatat bahwa ada sebanyak 49.686 wisatawan yang berkunjung pada 

tahun 2016, dan meningkat dengan jumlah 56.313 pada tahun 2017.
3
  

Pastinya tidak mudah bagi Generasi Pesona Indonesia (GenPI) dalam 

memviralkan destinasi wisata dan event-event budaya dari Kementrian Pariwisata 

melalui mesia sosial. Oleh karena itu GenPI pun, harus mempunyai strategi dalam 

mempromosikan destinasi wisata serta event-event budaya tersebut agar 

wisatawan tertarik akan pariwisata Indonesia, tak hanya wisatawan lokal, begitu 

juga dengan wisatawan mancanegara, mereka bisa mengetahui informasi 

pariwisata tersebut. Sehingga nantinya destinasi wisata setra event-event budaya 

ini tak hanya dikunjungi wisatawan lokal namun mancanegara pun juga tertarik 

terhadap itu. Berangkat dari hal tersebut penulis pun tertarik mengadakan 

penelitian mengenai “Strategi Generasi Pesona Indonesia (GenPI) Sumatera 

Barat dalam Mempromosikan Pariwisata Melalui Media Sosial” 

 

B. Penegasan Istilah  

1. Strategi  

Strategi adalah kebijakan dan keputusan kunci yang digunakan oleh 

manajemen, yang memiliki dampak besar pada knerja keuangan. Kebijakan dan 

keputusan ini biasanya melibatkan suberdaya yang penting dan tidak dapat diganti 

dengan mudah
4
 

J L Thompson juga mendefinisikan strategi sebagai cara untuk mencapai 

sebuah hasil akhir : ‘hasil akhir menyangkut tujuan dan sasaran organisasi. Ada 

strategi yang luas untuk keseluruhan organisasi dan strategi kompetitif untuk 
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masing-masing aktivitas. Sementara itu, strategi fungsional mendorong secara 

langsung strategi kompetitif.’
5
 

 

2. Promosi  

promisi dapat didefinisikan sebagai serangkaian teknik yang digunakan untuk 

mencapai sasaran penjualan atau pemasaran dengan menggunakan biaya yang 

efektif, dengan memeberikan nilai tambah pada produk atau jasa baik kepada 

perantara maupun pemakai langsung, biayanya tidak dibatasi dalam jangka waktu 

tertentu, Definisi tersebut merupakan definisi promosi secara umum dsri 

Cummins dalam Rangkuti
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3. Pariwisata 

Pariwisata atau turisme adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi 

atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas tersebut. Seorang 

wisatawan atau turis sendiri adalah seseorang yang melakukan perjalanan paling 

tidak sejauh 80 km (50 mil) dari rumah tau tempat tinggalnya dengan tujuan 

rekreasi atau liburan, dan ini merupakan definisi oleh Organisasi Pariwisata 

Dunia.
7
 

4. Generasi Pesona Indonesia 

Generasi Pesona Indonesia atau dikenal dengan sebutan GenPI merupakan 

sebuah komunitas digital binaan Kementrian Pariwisata yang beranggotakan 

pemuda indonesia yang bersedia menjadi relawan dalam mempromosikan 

pariwisata di media sosial. pemuda yang tergabung didalamnya juga dilibatkan 

dalam event-event yang di buat bersama kementrian pariwisata. Kepengurusan 

GenPI ini dibagi kepada pengurus nasional dan propinsi.  
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5. Media Sosial  

Media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan 

pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, 

berkomunikasi dengan pengguna lainnya, dan membentuk ikatan sosial. Menurut 

mandibergh, media sosial merupakan media yang mewadahi kerja sama diantara 

pengguna yang menghasilkan konten (user generated content).
8
 

 

C. Rumusan Masalah 

Pokok permasalahan yang akan diteliti adalah Bagaimana Strategi 

promosi pariwisata yang dilakukan oleh komunitas Generasi Pesona Indonesia 

menggunakan media sosial.  

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji,  Bagaimana strategi promosi 

pariwisata yang dilakukan oleh komunitas Generasi Pesona Indonesia 

melalui media sosial. Melaui penelitian ini bisa dibuktikan apakah strategi 

yang dilakukan oleh Generasi Pesona Indonesia dalam mempromosikan 

pariwisata efektif atau tidak 

 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Untuk menerapkan ilmu yang diterima penulis selama menjadi 

mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau, serta menambah wawasan dan pengetahuan 

penulis mengenai strategi komunikasi dan publikasi melalui media 

sosial.  

2) Sebagai bahan tambahan pengetahuan dan pengalaman bagi penulis 

guna mempertahankan ilmu dalam bidang Ilmu Komunikasi. 
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b. Kegunaan Praktis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan sebagai 

bahan pertimbangan bagi Komunitas Generasi Pesona Indonesian 

dalam membuat strategi selanjutnya dalam kegiatan promoso 

wisata, baik wisata alam maupun budaya, untuk menarik wisatawan 

lokal maupun mancanegara.  

2) Penelitian ini dilakukan sebagai penyelesaian tugas akhir guna 

memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Dakwah 

dan Ilmu Komunikasi, Program Studi Ilmu Komunikasi UIN 

SUSKA Riau.  

3) Sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya, terutama bagi 

yang ingin meneliti pada permasalahan yang sama. 

 

E. Sistematika Penulisan  

BAB I: PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisikan mengenai latar belakang, penegasan 

istilah, permasalahan, tujuan kegunaan penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II:  KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

Dalam bab ini berisikan tentang kajian teori, kajian terdahulu dan 

kerangka pikir. 

BAB III:  METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan 

waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik 

pengumpulan validitas data serta teknik analisis data. 

BAB IV:  GAMBARAN UMUM 

Dalam bab ini berisikan tentang gambaran umum mengenai 

Generasi Pesona Indonesia 

BAB V:  HASIL PENELITIAN DAN HASIL PEMBAHASAN 
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Dalam bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan tentang 

penelitian. 

BAB VI:  PENUTUP 

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran, kemudian di 

lengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran 

 

 


