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TUGAS AKHIR PROMOSI OBJEK WISATA MIFTACH FARID 

ABSTRAK 

Social Media memang sudah menjadi trend dalam perkembangan 

komunikasi. Social Media memiliki banyak peran penting dalam kehidupan 

manusia pada saat ini. Sifat social media yang instan dan global menjadikannya 

sebagai sarana praktis untuk berbagi informasi. Terlebih di zaman sekarang, 

mobilitas semakin mudah, cepat, serta tingkat kesibukan masyarakat yang tinggi. 

Tak ayal memang jika social media menjadi kebutuhan yang wajib bagi sebagian 

besar kalangan masyarakat untuk sekedar berbagi dan mencari informasi. Tidak 

hanya sekedar mencari informasi, social media kini sudah mulai digunakan dalam 

hal berbisnis. Salah satu perusahaan yang menggunakan social media untuk 

berbisnis adalah Bawean Tourism. Bawean Tourism merupakan perusahaan yang 

bergerak dibidang pariwisata yang secara khusus menangani objek wisata Pulau 

Bawean. Bawean Tourism menggunakan Instagram dan Website sebagai bagian 

dari social media untuk mempromosikan Pulau Bawean. Dalam kegiatan promosi 

yang dilakukan, maka ada upaya-upaya khusus yang dilakukan oleh Bawean 

Tourism untuk mencapai targetnya dalam mempromosikan Pulau Bawean. Hal 

inilah yang menjadi permasalah dalam penulisan tugas akhir ini. 

Untuk menyelesaikan serta memperoleh jawaban pada permasalahan 

tersebut, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan metode 

pendekatan kualitatif. Penulis membatasi karya tulis tersebut hanya sebatas 

bagaimana upaya yang dilakukan oleh Bawean Tourism dalam mempromosikan 

Pulau Bawean melalui Instagram dan Website. Teknik penentuan lokasi 

ditentukan pada perusahaan tour operator Bawean Tourism yang mempromosikan 

wisata Pulau Bawean sebagai lokasi penelitian yang berlokasi di Jalan Hangtua 

No. 24 Kotakusuma, Sangkapura-Bawean, Gresik. Dalam penentuan informan 

penulis menunjuk Direktur Bawean Tourism. Dalam teknik pengumpulan data 

penulis menggunakan metode pengamatan atau observasi, wawancara, serta 

penggunaan bahan dokumen. Sedangkan untuk teknik analisis data penulis 

membaca data-data, memeriksa topic wawancara, membaca kepustakaan yang 

sesuai, membuat alur cerita, menganalisa kembali alur cerita, membuat 

kesimpulan berdasarkan analisa tersebut. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu dapat mengetahui 

upaya promosi objek wisata Pulau Bawean oleh Bawean Tourism melalui 

Instagram dan Website. Adapun upaya yang dilakukan Informasi yang telah 

diberikannya melalui Instagram dan Website itupun telah membuat banyak 

masyarakat lebih mengenal Pulau Bawean, terbukti dari jumlah followers atau 

pengikut yang berjumlah ribuan pada akun Instagram resmi milik Bawean 

Tourism. Kegiatan promosi yang dilakukan oleh Bawean Tourism inipun juga 

tidak mentargetkan kunjungan wisatawan ke Pulau Bawean. Direktur Bawean 

Tourism berharap, masyarakat benar-benar bisa mengenal Pulau Bawean lebih 

jauh mulai dari kondisi geografis, masyarakat, ekonomi, hingga budaya sebelum 

berkunjung ke Pulau Bawean. 
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