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ABSTRAK 

Penelitian ini berfokus pada proses persepsi followers dalam pembentukan 

citra Kabupaten Bojonegoro yang ditampilkan melalui tampilan akun instagram 

@discoverbojonegoro yaitu berupa foto. Informan pada penelitian ini adalah 

pengikut (followers) akun instagram @discoverbojonegoro yang pernah 

berkunjung ke Kabupaten Bojonegoro atau bahkan warga Kabupaten Bojonegoro. 

Penelitian ini menjadi menarik untuk dikaji, karena menghasilkan persepsi pada 

citra Kabupaten Bojonegoro yang ditampilkan dalam akun instagram 

@discoverbojonegoro.  

Pemilihan Kabupaten Bojonegoro sebagai bagian dari penelitian juga 

karena kabupaten ini mengalami transformasi, dari yang menurut C.L.M. Panders 

(1984) sebagai kabupaten termiskin dengan segala permasalahannya, menjadi 

kabupaten yang mewakili Indonesia dalam ajang Open Goverment Partnership di 

dunia, (Kasali, 2016). 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, 

sehingga dalam pengambilan data secara kualitatif dengan depth interview kepada 

tujuh informan terpilih, peneliti kemudian mendeskripsikan hasil temuan dari 

hasil wawancara tersebut dengan menggunakan teori persepsi yang terdiri dari 

seleksi-atensi, kategorisasi, dan interpretasi. Fungsi instagram bagi sebuah kota 

juga dijelaskan dalam penelitian ini sebagai pengantar bahwa pentingnya fungsi 

instagram bagi suatu kota.    

 Hasil temuan penelitian ini menunjukkan jika saat informan melakukan 

proses persepsi, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pemilihan foto 

(seleksi-atensi) dan proses interpretasi foto. Akhirnya, dari penelitian ini 

munculah pemaknaan followers bahwa warga Kabupaten Bojonegoro dikenal 

sangat sholeh-sholehah, masih melestarikan budaya sandur dan masih melakukan 

tradisi munggutan. Suasana lingkungan dikenal dengan suasana alam yang masih 

asri, dingin dan berada di dataran tinggi, sedangkan terdapat sisi gersang dan 

panas yang menurut informan berada di area pengolahan minyak. Menurut 

informan, Kabupaten Bojonegoro juga memiliki beberapa tempat yang dapat 

digunakan sebagai ikon kota yaitu Bendungan Gerak, Jembatan Malo, Khayangan 

Api, Sungai Bengawan Solo, dan pengolahan minyak. 

Keywords : Instagram, foto, persepsi, citra kota. 
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PENDAHULUAN 

 Penelitian ini berfokus pada proses persepsi followers dalam pembentukan 

citra Kabupaten Bojonegoro melalui tampilan akun instagram 

@discoverbojonegoro, tampilan yang dimaksud adalah foto – foto yang terdapat 

dalam akun @discoverbojonegoro. Dalam bukunya, Panders (1984:4) 

menceritakan keadaan Kabupaten Bojonegoro dimasa lalu yang sangat miskin 

dengan berbagai permasalahan. Keadaan ini kemudian berubah ditangan 

pemimpin Bupati Suyoto yang menjabat tahun 2008 hingga 2018. Kasali (2016:9) 

menceritakan transformasi Kabupaten Bojonegoro, yang bahkan telah menjadi 

wakil Indonesia untuk dunia, dalam Open Goverment Partnership. Transformasi 

ini, menatang Kabupaten Bojonegoro untuk mengenalkan kotanya dengan 

tampilan baru. Hadirnya instagram sebagi media yang menonjolkan tampilan 

visual, dapat memberikan kesempatan yang besar bagi Kabupaten Bojonegoro 

untuk mengenalkan kotanya melalui instagram. Hadirnya media baru ini, mau 

tidak mau juga harus membuka mata semua pihak, jika tampilan visual suatu kota 

dalam instagram menjadi sangat penting, yang akan menghasilkan berbagai 

pemaknaan bagi siapapun yang melihatnya. Hal ini lah mengapa penelitian ini 

meneliti proses persepsi, karena selain menghasilkan pemaknaan yang berbeda – 

beda, ternyata terdapat berbagai faktor yang memengaruhi proses tersebut. 

Beruntungnya, hasil dari pengamatan peneliti, Kabupaten Bojonegoro ini 

memiliki lebih dari seratus akun instagram kota, salah satunya adalah akun 

instagram @discoverbojonegoro. Foto – foto yang ditampilkan oleh akun 

instagram ini dapat menghasilkan berbagai pemaknaan tentang Kabupaten 

Bojonegoro.  

 Melalui instagram sebagai media, informasi disebarkan (transmission) dan 

melalui berbagai prosesnya, akan membentuk persepsi followers tentang citra 

yang ditampilkan oleh instagram. Bagi suatu kota, foto instagram menjadi suatu 

stimulus bagi followers untuk memiliki persepsi tentang citra kota tersebut. 

Hadirnya akun – akun yang banyak menampilkan tentang suasana kota, seperti 

@discoverbojonegoro dapat memberikan warna tersendiri dan membentuk citra 

bagi Kabupaten Bojonegoro di benak followers. 
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 Peneliti memilih akun @discoverbojonegoro dalam penelitian ini, karena 

akun tersebut merupakan akun instagram yang berisi foto – foto Kabupaten 

Bojonegoro, yang dibalik akun instagram ini terdapat sekumpulan pemuda berasal 

dari Bojonegoro yang mempromosikan Kabupaten Bojonegoro secara sukarela 

melalui instagram dengan akun @discoverbojonegoro. Mereka juga sering 

melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengadakan acara seperti 

instameet di Kabupaten Bojonegoro 

 Dikutip dari website discoverindonesia.or.id (nd), akun Discover sendiri 

memiliki dasar utama sebagai NGO (Non Goverment Organization) bernama, 

ETSDC (Environment Tourism Social Development) yang menaruh perhatian 

penuh tentang pembaharuan harian dengan bentuk berita, wawancara, artikel 

penelitian, survei acara mendatang pada semua sektor pariwisata. Saat ini, mereka 

sudah memiliki cabang – cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Seperti salah 

satunya adalah akun @discoverbojonegoro yang mengenalkan Kabupaten 

Bojonegoro melalui foto di instagram.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tampilan akun instagram @discoverbojonegoro 

Sumber : Akun @discoverbojonegoro 

 

 Namun tantangannya adalah, apakah melalui foto – foto di instagram 

tersebut akan  membentuk citra yang sesuai. Karena sesungguhnya, Foto – foto 

yang diunggah di instagram tidak selamanya merupakan gambaran asli. 

Fotografer sering mengedit foto mereka, untuk menerangkan foto atau 
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mempertajam foto, sehingga nampak lebih indah dari aslinya, atau bahkan 

biasanya mereka menggunakan filter yang disesuaikan dengan feed instagram 

mereka.  

 Foto dalam instagram juga menyimpan nilai seni tersendiri, karena 

keindahan suatu tempat dapat dibingkai indah melalui foto dengan angle  yang 

telah dibentuk oleh sang fotografer. Foto – foto suatu tempat yang diunggah di 

instagram kebanyakan tidak sesuai dengan keadaan nyata, seperti penelitian 

tentang Fungsi Instagram explorebandung dalam Membentuk Citra Positif 

Pariwisata Kota Bandung, dalam skripsinya Aisyah (2016:8) menyebutkan bahwa 

akun instagram eksplorebandung menampilkan foto dan video yang tidak seindah 

kenyataanya, sehinga  followers yang berekspetasi tinggi, merasa kecewa setelah 

datang ke tempat tersebut.   

 Perbedaan tempat asli dengan foto yang terlihat sangat berbeda, dapat 

menimbulkan persepsi yang berbeda bagi followers. Mereka yang melihat foto 

suatu kota dan belum pernah berpergian kesana, akan memiliki ekspetasi yang 

berlebih, tentang keindahan kota tersebut. Citra kota tersebut dapat melebur 

dengan indah dengan foto yang diunggah di instagram.  

 Begitu juga dengan akun instagram @discoverbojonegoro. Dalam akun ini 

terdapat foto – foto yang menampilkan Kabupaten Bojonegoro. Diakui oleh 

pemilik akun @discoverbojonegoro, bahwa dalam prosesnya sang fotografer akan 

melakukan pengeditan seperti menerangkan foto (brightness) karena ISO yang 

terlalu kecil saat memotret, atau mempertajam foto (sharpening). Meski diakui 

akun ini sangat selektif dalam memilih foto yang akan diunggah, mereka tidak 

akan mengunggah foto yang menimbulkan kesan tidak nyata dari Kabupaten 

Bojonegoro. Di sini akan timbul persepsi yang berbeda tentang citra Kabupaten 

Bojonegoro, dari setiap followers yang telah mengonsumsi foto tersebut. 

 Secara umum, dari berbagai definisi, peneliti menarik kesimpulan bahwa  

persepsi adalah proses seleksi-atensi, kategorisasi, dan interpretasi terhadap suatu 
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stimuli yang masuk sehingga mengahasilkan pemaknaan terhadap objek yang 

terdiri dari aktivitas manusia, alam, bangunan, dan peristiwa. 

 Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada persepsi 

terhadap objek. Persepsi terhadap objek ini menurut Mulyana (2008:184), melalui 

lambang – lambang fisik, yang dipersepsi adalah sifat – sifat luar yang nampak, 

sehingga tidak bersifat interaktif, hal ini berbeda dengan persepsi terhadap 

manusia. Ketika seseorang melakukan persepsi terhadap manusia (orang lain), 

pada saat yang sama orang lain tersebut akan bereaksi, hal ini juga termasuk sifat 

–sifat dalam yang ada dalam diri manusia tersebut. Kemudian persepsi terhadap 

objek, sifatnya statis, tidak bereaksi. Sedangkan persepsi terhadap manusia akan 

cenderung dinamis, dan lebih cepat berubah dari waktu ke waktu. 

 Berlyne (1957) dalam Sarwono (2013:88) menyebutkan bahwa ada 

beberapa aspek dalam persepsi, menurutnya ada hal – hal yang membedakan 

antara persepsi dan berpikir. Hal – hal yang diamati dalam persepsi akan sangat 

bervariasi bagi setiap orang dan dalam rentang waktu yang berbeda - beda. 

Baginya, persepsi juga akan cenderung berkembang ke arah tertentu dan ketika 

sudah terbentuk kencenderungan yang berkembang akan cenderung untuk 

menetap juga. Untuk mengetahui lebih jelasnya, terdapat serangkaian proses yang 

terjadi dalam persepsi. Menurut Kenneth K. Sereno dan Edward M. Bodaken, 

dalam Mulyana (2008:181), persepsi terdiri dari sekesi-atensi.  

 Seleksi adalah proses pemilihan foto, yang kemudian dapat menarik 

perhatian karena diterima oleh indera. Andersen (1972:46) dalam Rakhmat 

(2012:51) menyebutkan bahwa atensi atau perhatian adalah ketika salah satu dari 

rangkaian stimuli menonjol dan stimuli lainnya melemah. Dalam atensi terdapat 

faktor – faktor yang penarik perhatian. Fakor – faktor tersebut terdiri dari faktor 

eksternal dan faktor internal. Menurut Rahkmat (2012:51) faktor eksternal 

meliputi gerakan, menurutnya, manusia secara visual akan menyukai hal – hal 

yang bergerak, ketertarikan akan muncul pada hal – hal yang bergerak. Intensitas 

stimuli dan perulangan atau seberapa sering stimuli muncul juga memengaruhi 

atensi, selanjutnya penampakan stimuli yang terlihat berbeda dari lainnya juga 
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menjadi faktor eksternal penarik perhatian. Selain itu, kebaruan,seperti hal – hal 

yang baru, luar biasa, akan menarik perhatian juga. Sedangkan, faktor internal 

menurut Rakhmat (2012:52) meliputi faktor biologis dan faktor sosiologis dalam 

diri masing – masing.   

 Menurut Wood (1997:42) dalam Torang (2015:20),  pada proses 

kategorisasi, seseorang akan melakukan organisasi pada stimuli yang telah 

diterima, mereka akan mengolah dan memproses pengalaman dan 

pengetahuannya menggunakan struktur kognitif yang dibentuk oleh seseorang. 

Hal ini dilakukan dengan cara mengambil berbagai informasi tentang 

lingkungannya. 

 Interpretasi adalah hal terpenting dalam Persepsi. Ketika menginterpretasi, 

seseorang tidak dapat menginterpretasi makna objek secara langsung. Sehingga 

pengetahuan yang didapat bukan pengetahuan murni, tetapi hanya sebagai 

pengetahuan bagaimana tampak objek tersebut. Dalam tahapan ini followers akan 

melakukan pemaknaan pada foto – foto yang menampilkan Kabupaten 

Bojonegoro yang ditampilkan dalam akun instagram @discoverbojonegoro. 

Followers tersebut akan dengan mudah menyampaikan apa saja yang diterima 

oleh alat indranya tentang tampilan akun instagram @discoverbojonegoro yang 

berisi foto – foto Kabupaten Bojonegoro tersebut. Hasil dari proses persepsi yang 

telah dijelaskan sebelumnya, akan menghasilkan pemaknaan informan tentang 

citra Kabupaten Bojonegoro. 

 Citra kota sendiri menurut Purwanto (2014:iv) adalah gambaran mental 

hasil dari proses kognisi dan ingatan atas dasar pengalaman tentang 

lingkungannya, yang bersifat dinamis, dan manusia berperan sebagai pengamat, 

yang kemudian menafsirkan informasi yang diperolehnya dari lingkungan sekitar 

(Purwanto, 2014:iv). Uniknya, dari penelitian ini, followers akan mengamati 

melalui foto yang ditampilkan dalam akun instagram @dicoverbojonegoro. 

 Penelitian tentang citra kota telah dilakukan oleh Kevin Lynch, dan ia 

bahas tuntas dalam bukunya berjudul “The Image of The City”. Lynch, 

melakukan penelitian tentang citra kota – kota di Amerika. Kemudian, pada 
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perkembangannya ada beberapa penelitian lain yang melakukan pengembangan 

dengan masih menggunakan pendekatan yang digunakan Lynch.  

 Lebih lanjut, menurut Lynch (1960:8), untuk mengetahui citra kota, dapat 

dilakukan dengan pemahaman analisis citra lingkungan (enviromental image).  

Terdapat tiga komponen dalam analisis citra lingkungan, tiga komponen tersebut 

ialah Identity, Structure,dan  Meaning. 

Identifikasi suatu objek/elemen yang menunjukkan ciri khas tertentu 

disebut Lynch (1960:9) sebagai identitas. Sehingga dalam suatu kota, akan ada 

ciri khas tertentu, berupa objek/elemen yang membedakan kota tersebut dengan 

kota lainnya.  Sedangkan makna merupakan kombinasi dari dua komponen 

sebelumnya, yaitu kombinasi antara identitas dan struktur. Menurut Lynch 

(1960:9), “this object must have some meaning for the observer, whether practical 

or emotional”. Artinya, suatu objek haruslah bermakna baik pada emosional dan 

fungsinya. Pola hubungan antara objek/elemen tersebut disebut Lynch (1960:9) 

sebagai struktur. Artinya, suatu citra haruslah terdapat pola hubungan antara 

objek/elemen satu dengan objek/elemen yang lain, sehingga terbentuklah suatu 

fungsi objek/elemen tersebut dalam kota. 

Pada penelitian ini, saat followers melakukan proses persepsi pembentukan 

citra kota melalui foto dalam tampilan akun instagram @discoverbojonegoro, 

secara tidak langsung mereka akan sekaligus menganalisis identitas kota yang 

mereka lihat dari apa yang membedakan objek yang mereka persepsi tersebut dari 

yang lain. Sesuai dengan pembahasan diatas, identitas sangat berkaitan dengan 

budaya, sejarah, bahasa dan budaya material berupa ruang yang tampil dalam 

arsitektur kota. Bedanya, proses pembentukan citra ini dipersepsi melalui foto 

instagram. Selanjutnya, dari objek yang followers lihat, followers dapat 

mengetahui pola hubungan antara objek tersebut, lebih jelasnya, fungsi apa yang 

terbentuk dari objek yang mereka persepsi. Kemudian, akan muncul makna, 

artinya objek yang mereka persepsi membawa mereka pada makna secara 

fungsional dan emosional.Pada penelitian ini, menurut peneliti proses analisis 
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citra lingkungan tidak dapat dipisahkan dari proses persepsi, sehingga pemahaman 

identitiy, structure, dan meaning secara langsung akan melebur pada proses 

persepsi, karena komponen akhir pada pemahaman citra lingkungan ini-pun 

adalah makna  (meaning) dari objek.  

PEMBAHASAN 

 Proses persepsi dari ketujuh informan yang memiliki berbagai macam 

background, dimulai dengan informan melihat keseluruhan foto dalam akun 

instagram @discoverbojonegoro. Kemudian, informan melalui tahapan pemilihan 

foto yang menurut informan menarik, hal ini adalah tahapan seleksi-atensi. 

Berikut ini adalah foto – foto dalam akun instagram @discoverbojonegoro, yang 

dipilih oleh ketujuh informan 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Foto hasil seleksi-atensi informan 

Sumber: Hasil Olahan peneliti dari akun instagram @discoverbojonegoro 

 

 Saat Informan memilih foto – foto yang menarik perhatian, terdapat faktor 

penarik seleksi-atensi informan untuk memilih foto tersebut. Faktor tersebut 

adalah faktor internal dan ekternal. Dua informan memilih foto – foto tersebut 

karena akhirnya mereka mengetahui jika di Kabupaten Bojonegoro memiliki 

suasana alam yang indah dan asri, dan baru mereka ketahui  melalui foto tersebut. 

Faktor tersebut masuk dalam faktor internal informan berupa faktor pengetahuan 

yang baru mereka peroleh. Lima informan lain memilih tertarik pada foto – foto 

tersebut karena faktor minat mereka pada hal – hal tertentu.  



9 

 

“Iya suka aja waktu sore gitu kan bagus” (Nugroho) 

 Sedangkan faktor penarik seleksi-atensi internal yang terakhir adalah 

faktor pengalaman yang pernah mereka dapatkan di tempat yang ditampilkan 

dalam foto tersebut, untuk faktor pengalaman ini, terdapat tiga informan yang 

dalam pemilihan foto banyak dipengaruhi oleh hal tersebut. Kemudian, faktor 

durasi informan telah mengikuti (following) akun instagram @discoverbojonegoro 

menghasilkan temuan bahwa tiga informan yang mengikuti akun instagram 

@discoverbojonegoro selama kurang dari enam bulan akan lebih banyak memilih 

foto pada deretan atas, dan merasa kebingungan untuk memilih. 

 “Hal apa yang bikin aku tertarik yaitu soalnya yang pertama adalah 

karena foto itu kayak lagi diluar negeri, bukan yang kayak lagi di 

Bojonegoro, jadi kayak Bojonegoro itu gak sebagus itu gitu lo, 

kayak, gak mungkin, itu bukan di Bojonegoro” (Nadia) 

 Faktor eksternal penarik seleksi-atensi adalah faktor yang memengaruhi 

informan dalam memilih foto tersebut yang terdapat dari luar diri informan. 

Faktor Informasi yang mereka dapatkan dari media dan non-media ternyata 

memengaruhi keputusan mereka untuk memilih. Empat informan mengaku 

memilih foto tersebut, karena pengaruh informasi yang pernah mereka dapatkan.  

 Saat melihat foto tersebut, faktor visualisasi foto memengaruhi beberapa 

informan dalam melakukan seleksi-atensi. Hal inilah yang menjadi faktor 

eksternal penarik atensi. Hampir semua informan mendapatkan pengaruh dari 

faktor visualisasi foto, satu informan benar – benar tertarik pada visualisasi foto 

karena suasana alam yang tampil mencolok pada foto tersebut.  

“Visual nya bagus, warnanya, dia juga alam kan, aku lebih 

prefer alam daripada,... terus moment nya juga tepat, fotonya pas 

sunset apa sunrise ya ini” (Ibnu) 

 

 Setelah selesai melakukan seleksi-atensi, informan mengkategorisasikan 

persepsi mereka terhadap objek dalam foto. Tahapan ini menghasilkan 

kategorisasi persepsi informan tehadap objek dalam foto yang banyak disebutkan 

pada objek aktivitas manusia, objek peristiwa, objek alam, dan objek bangunan. 
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“Dua – duanya mbak ya peristiwa ya manusianya, soalnya kan 

berhubungan juga, dari peristiwa itu, emm ya sulit aja mungkin 

mengumpulkan manusia sebanyak ini gitu lo mbak” (Nahendra) 

 Tahapan selanjutnya, adalah tahapan terpenting dalam proses persepsi. 

Interpretasi merupakan inti dari persepsi. Dalam tahapan ini, juga terdapat faktor 

tampilan dalam dan tampilan luar foto yang memengaruhi interpretasi. Ternyata, 

faktor visualisasi foto juga memengaruhi informan dalam melakukan interpretasi. 

Enam informan berpendapat bahwa faktor visualisasi foto tersebut telah 

mengalami proses pengeditan dan teknik fotografi oleh fotografer. Dari hal ini, 

fotografer juga berpengaruh pada hasil visualisasi foto, yang memengaruhi 

interpretasi informan.  

“Terus kalau manipulasi foto yang pertama, kayaknya kalau di 

discover, fotonya banyak yang diedit ya, jadi gak kayak foto 

alamnya, foto aslinya kayak gitu. Tapi itu yang bikin menarik 

sama orang – orang, paling enggak kan wah keren kayak 

gitu,...” (Tasya) 

 Proses produksi yang dilakukan oleh fotografer tersebut, menurut keenam 

informan menghasilkan visualisasi foto yang lebih indah dan menarik perhatian. 

Faktor ini menjadi faktor dalam tampilan foto yang memengaruhi interpretasi 

informan. Dalam menginterpretasi, dua informan juga melakukan pembacaan 

caption terlebih dahulu, sehingga hasil interpretasi mereka juga terpengaruh oleh 

faktor caption pada foto instagram tersebut. 

 Sedangkan faktor luar tampilan foto meliputi faktor pengalaman, dari 

tujuh informan yang dipengaruhi faktor pengalaman, peneliti menemukan satu 

informan yang sangat unik, ketika melihat foto tersebut, ia seakan dibawa ke 

dalam pengalamannya masa lalu, dan menghasilkan interpretasi yang sedikit 

berbeda dengan tampilan foto tersebut.  Faktor pengalaman ini pula membuktikan 

jika belum tentu warga Kabupaten Bojonegoro dapat mengetahui dan telah 

menjelajahi Kabupaten Bojonegoro, terutama yang ditampilkan dalam akun 

instagram @discoverbojonegoro. Warga luar Kabupaten Bojonegoro-pun 

ditemukan dalam penelitian ini lebih banyak telah menjelajahi Kabupaten 

Bojonegoro. Peneliti juga menemukan, bahwa faktor informasi dari media dan 
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non-media yang sebelumnya telah mereka terima juga menjadi faktor luar 

tampilan foto yang memengaruhi interpretasi mereka terhadap objek dalam foto 

tersebut. Seluruh faktor – faktor tersebut sesungguhnya tidak saling berdiri 

sendiri, antar informan memiliki lebih dari satu faktor dari luar tampilan foto dan 

dalam tampilan foto yang memengaruhi interpretasi mereka. Begitu juga dengan 

ketika mereka melakukan seleksi-atensi, faktor internal dan eksternal tersebut 

akan saling memengaruhi. 

“...makna yang didapatkan dari foto itu, yang pertama kalo yang 

dari Jembatan Malo itu suasananya disana, suasananya tuh bisa 

lihat kapal juga disana, terus orang – orang mancing, orang 

bergerombol, kayak orang yang foto – foto juga disana. Kayak, 

eee sangat maknanya tu intinya buat ketiga foto itu, bikin saya 

mengingat apa yang ada di Bojonegoro, jadi kalo setiap saat ada 

yang upload tentang tiga foto itu, saya jadi kebanyang saya disana. 

Kemudian, eeeee kalo di Bendungan Gerak tuh, orang pacarannya 

sih, eh makna ya, kalo makna tuh emmm dari tiga foto itu yang 

intinya menggambarkan Bojonegoro itu disana...” (Dicky) 

 Pada proses persepsi ini, informan juga menyebutkan berbagai identitas 

yang mereka sebut sebagai ciri khas yang membedakan daerah tersebut dari 

daerah lain. Beberapa identitas tersebut seperti, kabupaten lumbung energi pangan 

dan lumbung energi bumi, kabupaten dengan daerah perbungkitan di daerah 

selatan, kabupaten penghasil minyak, dan ada pula yang menyebutkan tempat 

Khayangan Api, Bendungan Gerak, Jembatan Malo, dan Masjid Al Birru Pertiwi 

menjadi identitas kabupaten Bojonegoro itu sendiri, karena tempat tersebut dapat 

dijadikan ikon kota yang berbeda dari daerah lain.  

  Peneliti menemukan tiga informan tidak melihat ciri khas pada salah satu 

dari foto yang dipilihnya karena mereka baru pertama kali melihat suasana 

Kabupaten Bojonegoro tersebut dari foto dan saat mereka berkunjung ke 

Kabupaten Bojonegoro, mereka tidak pernah merasa Kabupaten Bojonegoro 

memiliki tempat seperti itu. Di luar hal itu, informan lain menyebutkan berbagai 

ciri khas Kabupaten Bojonegoro secara bebas. Penelitian ini menemukan jika, 

siapapun dapat bebas memberikan makna pada identitas dan menggunakan 

identitas melalui #hashtag yang ditampilkan melalui akun instagram. 
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 “Ciri khas nya apa ya ini? Hmm... produktif sesuai slogan.. sama 

cerdas ya tadi ada slogannya,” (Andrea) 

 

 Hasil proses persepsi dari tahapan seleksi-atensi, kategorisasi, dan 

interpretasi, menghasilkan pemaknaan informan tentang Kabupaten Bojonegoro 

berbentuk citra kota. Hasil pemaknaan tersebut peneliti simpulkan melalui lima 

kategori, yaitu kehidupan warga, suasana alam, budaya, tradisi, dan Ikon 

Kabupaten Bojonegoro. Seluruh proses persepsi tersebut dapat disimpulkan 

melalui gambar berikut ini, 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Pembentukan citra Kabupaten Bojonegoro melalui instagram 

Sumber: Olahan Peneliti 

 

KESIMPULAN 

 Proses persepsi informan yaitu melalui tahapan seleksi-atensi, kategorisasi 

dan interpretasi, dengan berbagai faktor yang telah dijelaskan dibagian 

pembahasan, menghasilkan pemaknaan tentang Kabupaten Bojonegoro yang 

disebutkan informan seperti beberapa tempat yang dipilih oleh dua informan, 

mereka sebut sebagai Ikon Kabupaten Bojonegoro. Tempat tersebut adalah 

Bendungan Gerak, Khayangan Api, Jembatan Malo, dan Masjid Al Birru Pertiwi. 

Hal ini karena tempat – tempat tersebut tidak dapat ditemukan di tempat lain, 

sehingga ada potensi tempat – tempat tersebut sebagai ikon untuk mengenalkan 

Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, dua informan lainnya menyebutkan Kabupaten 

Bojonegoro mereka kenal sebagai kota penghasil minyak dan Sungai Bengawan 

Solo sebagai ciri khas kabupaten ini. 
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 Dua informan memberikan interpretasinya terhadap warga Kabupaten 

Bojonegoro. Menurut mereka, warga Kabupaten Bojonegoro masih sangat 

memedulikan agama, mereka termasuk warga yang sholeh – sholehah. Informan 

juga menginterpretasi warga Kabupaten Bojonegoro sebagai warga yang masih 

menjunjung kebersamaan dan kerjasama, dengan tetap menghargai aktivitas orang 

– orang yang ibadah. Pengolahan minyak tradisional dan EPC 1 Banyu Urip yang 

terdapat di Kabupaten Bojonegoro disebut tiga informan sebagai kabupaten yang 

produktif, masih mempertahankan pengolahan minyak tradisional sehingga 

wirausaha tetap berkembang.  

 Pengolahan minyak tradisonal yang masih dipertahankan tersebut, sama 

seperti budaya dan tradisi yang masih ada dan semakin berkembang. Satu  

informan menyebutkan jika Kabupaten Bojonegoro masih peduli dengan 

pelestarian budaya melalui pagelaran Sandur yang ditampilkan tidak hanya di 

dalam kabupaten ini, dan satu informan lain memberikan pendapatnya jika tradisi 

seperti munggutan masih sering dilakukan oleh warga yang tinggal di tepian 

Sungai Bengawan Solo.  

 Ketujuh informan, sangat kompak untuk mengatakan jika suasana 

Kabupaten Bojonegoro yang ada pada tampilan foto terlihat sejuk, dingin, asri 

tetapi juga panas dan gersang. Sehingga menurut apa yang mereka lihat dari 

tampilan foto, Kabupaten Bojonegoro ini memiliki dua sisi, sisi alam yang 

memiliki pegunungan, sawah yang membentang, subur, kering saat kemarau dan 

banjir saat musim hujan, banyak pesona keindahan alam, suasana sejuk, asri, 

nyaman, belum terjamah oleh tangan – tangan perusak lingkungan, menjadi sisi 

Kabupaten Bojonegoro yang sangat terlihat sebagai sumber energi pangan. 

Sedangkan untuk sisi lain pada sumber energi bumi yaitu pada pengolahan 

minyak, dilihat informan sebagai daerah yang panas dan gersang. Banyak hal 

yang disebutkan oleh informan diluar dari dua sisi tersebut, menurut informan, 

Kabupaten Bojonegoro juga masih kurang sentuhan untuk arsitektur pada stasiun 

kota, kurang bersih pada daerah sungai, memiliki banyak lahan kosong, belum 

terlihat maju, dan masih terasa suasana desanya. Namun, kabupaten ini memang 
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menarik untuk di jelajahi jika memang warga yang mengunjungi Kabupaten 

Bojonegoro benar – benar mau mengenal lebih dalam kabupaten ini.   

 Hasil persepsi informan yang menjadi tampilan citra Kabupaten 

Bojonegoro memang bisa jadi tidak banyak sesuai dengan suasana Kabupaten 

Bojonegoro di dunia nyata, hal ini karena beberapa foto memang ditemukan ada 

sedikit hal yang diperindah dengan pengeditan dan teknik foto yang dilakukan 

fotografer, tetapi hal tersebut memang diakui informan tidak terlalu dimanipulasi. 

Seluruh informan sependapat jika foto – foto tersebut memang harus terlihat 

menarik karena sebagai marketing tools untuk pemasaran kota dan melakukan city 

branding. 
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