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ABSTRAK 

 

 Penelitian ini berfokus pada proses pembentukan selebriti yang dilakukan oleh para 

pengguna jejaring sosial Ask.fm, yang disebut juga sebagai selebask. Penelitian ini 

menggunakan metode etnografi virtual dengan pendekatan kualitatif dan tipe penelitian 

eksploratif untuk dapat menjelaskan bentuk konstruksi identitas selebriti yang muncul dari 

konten dan interaksi selebask dengan para followersnya di Ask.fm. Tidak seperti jejaring 

sosial lain, jumlah followers dari sebuah akun di Ask.fm juga tidak dapat diketahui oleh 

orang lain kecuali pemilik akun tersebut. Dengan demikian, menarik untuk melihat 

bagaimana konstruksi identitas serta praktik selebriti dilakukan dalam sebuah jejaring sosial 

di mana jumlah followers sebagai indikator popularitas yang paling umum digunakan tidak 

dapat diketahui. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh 

terhadap penelitian mengenai selebriti, terutama dalam konteks internet dan jejaring sosial. 

 Penelitian ini akan mengulas bagaimana selebriti diproduksi dalam jejaring sosial 

Ask.fm melalui konten pertanyaan dan jawaban yang muncul dalam interaksi antar 

penggunanya, yang kemudian dijelaskan dengan teori dan dikaitkan dengan fenomena-

fenomena yang terjadi pada realitas sosial di mana interaksi tersebut bertempat. Akan 

dijelaskan pula temuan mengenai komunitas dan celebrity culture dalam Ask.fm di mana 

praktik selebriti tersebut terjadi serta anonimitas dalam Ask.fm. 

 Hasil penelitian menunjukkan beberapa aspek penting dari pembentukan selebriti 

dalam jejaring sosial Ask.fm. Identitas selebriti salah satunya dikonstruksi melalui 

penggunaan bahasa yang nampak dalam konten pertanyaan dan jawaban pada interaksi antara 

selebask dengan para followersnya. Selain itu, humor, wawasan, menunjukkan keahlian 

dalam hal-hal tertentu serta menempatkan diri sebagai sebagai role model atau panutan juga 

merupakan bagian dari konstruksi identitas yang ditemui. Seluruh praktik ini bertempat 

dalam komunitas Ask.fm yang memiliki karakteristik budaya berupa adanya kekuasaan dan 

otoritas selebask serta tuntutan akan kecepatan dan kekinian. Berbeda dengan selebriti pada 

umumnya, mereka menempatkan diri sebagai sosok yang “dekat” dengan audiensnya, yang 

salah satunya dilakukan melalui pengungkapan diri dan penunjukkan kedekatan emosional 

dengan followersnya. Temuan lain juga menunjukkan adanya kategorisasi followers 

berdasarkan motif dan keterlibatan followers tersebut dengan selebask, yaitu casual 

followers, fascinated followers, dan devoted followers.  

Kata kunci: selebriti, Ask.fm, identitas, celebrity culture, jejaring sosial. 

 



PENDAHULUAN 

Penelitian ini membahas mengenai proses pembentukan selebriti yang dilakukan oleh 

para pengguna jejaring sosial Ask.fm yang disebut juga sebagai selebask. Peneliti memaknai 

bahwa konten-konten jawaban di Ask.fm merupakan sebuah representasi dari identitas 

pemilik akun sebagai microcelebrity yang membedakannya dengan pengguna Ask.fm lain 

pada umumnya. Konten-konten yang merepresentasikan identitas itu sendiri berupa teks, 

gambar, dan video yang ditampilkan melalui akun jejaring sosial Ask.fm. Seperti yang kerap 

terjadi di jejaring sosial lainnya, dalam jejaring sosial Ask.fm muncul fenomena “selebask” 

(singkatan dari selebriti Ask.fm) yaitu akun-akun yang dianggap terkenal dan berpengaruh 

bagi para pengikutnya.  

Jejaring sosial mendorong pandangan individualistis dari penggunaan teknologi yang 

menekankan pada keuntungan dan manfaat bagi diri sendiri (focus on the self). Bagaimana 

seseorang mempresentasikan dirinya melalui jejaring sosial menjadi salah satu strategi untuk 

meraih dan menunjukkan status seseorang. Tidak mengejutkan bahwa kehadiran internet 

dapat melahirkan jenis-jenis identitas dan presentasi diri tertentu, karena sejak pertama kali 

kemunculan komunikasi melalui internet, muncul pula anggapan bahwa hal tersebut akan 

digunakan sebagai “taman bermain” di mana penggunanya dapat mengacak-acak konstruksi 

identitas (Turkle 2014). Salah satu karakteristik penting dari pembentukan identitas di 

internet adalah adanya kecenderungan untuk menciptakan identitas online yang berbeda 

dengan identitas yang dimiliki di kehidupan “nyata” (Stone 2001). Identitas online ini 

memungkinkan seseorang untuk menutupi karakteristik fisik yang tidak ia kehendaki untuk 

muncul, dan anonimitas memungkinkan seseorang untuk menciptakan dan mengkonstruksi 

kepribadian yang ia miliki. Dengan kata lain, kombinasi ini memungkinkan seseorang untuk 

menciptakan kembali (re-invent) diri mereka melalui produksi identitas baru di internet. 

Contohnya, seorang laki-laki dapat menampilkan diri sebagai perempuan di internet, seorang 

introvert sebagai ekstrovert, dan sebagainya. 

Dunia online kemudian menjadi daerah abu-abu di antara keduanya; di mana individu 

dapat menunjukkan identitas “hoped-for possible selves” yang mereka miliki (Yurchisin 

2005). Hoped-for possible selves adalah identitas-identitas yang diharapkan oleh seorang 

individu dan juga diyakini bahwa mereka akan dapat mencapai identitas tersebut jika ada 

kesempatan yang memungkinkan, termasuk juga identitas sebagai seorang selebriti. Memang, 

kecenderungan masyarakat yang muncul saat ini adalah tidak hanya mereka meniru selebriti, 



tetapi mereka juga berharap akan menjadi seorang selebriti. Dalam bukunya Fame Junkies, 

Jake Halpern (2008) menunjukkan bahwa 50% dari siswa sekolah dasar yang menjadi 

responden penelitiannya setuju dengan pernyataan “Aku akan menjadi terkenal suatu saat 

nanti.” Hal ini merupakan salah satu bukti dari fenomena celebrification, yaitu proses di 

mana selebriti telah menjadi pusat dari budaya kita dan mempengaruhi hampir segala aspek 

dalam kehidupan kita, baik budaya populer, politik, bisnis, hingga hubungan interpersonal. 

Tak hanya itu, kemajuan teknologi juga mendukung dan mempermudah kita untuk 

mengakses audiens dalam jumlah sangat besar melalui internet. Dengan demikian, jalan 

untuk menjadi seorang selebriti saat ini bisa jadi lebih cepat dan mudah dibanding dulu. 

Memahami bagaimana dan mengapa makna diciptakan dari budaya selebriti dalam kehidupan 

sehari-hari sangat penting karena tak hanya dari selebriti yang diciptakan oleh media 

mainstream, proses celebrification juga terlihat pada para penulis blog, bintang YouTube, 

dan pengguna jejaring sosial lainnya (Senft 2008). 

Dikutip dari Senft (2008), microcelebrity merupakan suatu praktik online, sebuah 

pertunjukan dimana individu menggunakan webcam, video, audio, blog, dan situs jejaring 

sosial untuk meningkatkan popularitas mereka dengan khalayak mereka di internet. Mereka 

menciptakan persona, berbagi informasi pribadi tentang diri sendiri dengan orang lain, 

melakukan interaksi untuk menciptakan ilusi tentang persahabatan atau kedekatan, melihat 

audiens mereka sebagai fans, dan menggunakan strategi-strategi tertentu dalam 

mengungkapkan informasi dengan harapan untuk meningkatkan atau mempertahankan 

audiens mereka. Dengan kata lain, praktisi microcelebrity menganggap audiensnya sebagai 

penggemar (fans) dan mereka bekerja secara strategis untuk menghibur dan meningkatkan 

jumlah penonton atau penggemar tersebut. Terlepas dari berapa banyak orang yang benar-

benar menjadi audiens seorang microcelebrity, ia menempatkan dirinya sebagai sesuatu yang 

ditonton dan diawasi oleh publik. Microcelebrity merupakan sesuatu yang dilakukan, alih-

alih suatu identitas (something one does, rather than something one is) (Senft 2008). 

Tidak seperti jejaring sosial lain, jumlah followers atau pengikut sebagai audiens 

sebuah akun di Ask.fm tidak dapat diketahui oleh orang lain kecuali pemilik akun tersebut. 

Selain itu, situs yang diluncurkan di Latvia ini memungkinkan penggunanya untuk 

menanyakan pertanyaan pada pengguna lain secara anonim dan pertanyaan tersebut dapat 

dijawab dengan teks, gambar, maupun video. Pengguna juga dapat menanyakan pertanyaan 

secara anonim pada pengguna lain. Walaupun telah hadir sejak 2010 lalu, popularitas website 

ini melejit baru-baru ini. Menurut data dari Google Trends, minat pengguna internet 



Indonesia pada Ask.fm meningkat drastis pada awal tahun 2014 ("Google Trends - Web 

Search Interest 2016”). Dengan demikian, menarik untuk melihat bagaimana konstruksi 

identitas pengguna dapat berinteraksi secara anonim serta pembentukan dan praktik selebriti 

dilakukan dalam sebuah jejaring sosial di mana jumlah followers sebagai indikator 

popularitas yang paling umum digunakan tidak dapat diketahui. 

Fenomena praktik microcelebrity di jejaring sosial Ask.fm seringkali disebut sebagai 

“selebask” yang merupakan singkatan dari istilah selebriti dan Ask.fm. Istilah ini mengikuti 

format penamaan praktik microcelebrity yang telah hadir di berbagai media sosial lain 

sebelumnya, seperti selebtwit (selebriti Twitter) dan selebgram (selebriti Instagram). Akun-

akun yang disebut dengan selebask ini merujuk pada orang-orang yang dianggap terkenal dan 

populer di Ask.fm. Penggunaan istilah selebask ini diberikan oleh para pengguna Ask.fm 

kepada pengguna lain yang dianggap sebagai “selebriti” di jejaring sosial tersebut. Beberapa 

situs berita online bahkan ikut serta menggunakan istilah tersebut dalam ulasan mengenai 

pengguna-pengguna Ask.fm yang terkenal (Ningsih 2015).  Dengan demikian, bisa dibilang 

bahwa selebask merupakan sebuah ascribed status.  

Untuk dapat dikenal orang, seorang pengguna Ask.fm harus mengusahakan jawaban-

jawabannya untuk dilihat oleh sebanyak mungkin audiens. Berbeda dengan banyak jejaring 

sosial lainnya, tidak terlihatnya jumlah followers yang dimiliki seorang pengguna Ask.fm 

oleh pengguna lainnya menyebabkan tidak adanya indikator yang dapat mengukur tingkat 

popularitas seseorang. Namun, jumlah likes pada jawaban (yang berarti jumlah orang yang 

menyukai jawaban tersebut) dapat menjadi salah satu indikator popularitas suatu akun, 

mengingat semakin banyak likes yang dimiliki sebuah jawaban berarti semakin banyak orang 

yang telah melihat jawaban tersebut. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Jumlah likes di samping simbol hati pada jawaban. 

 

 



Seperti halnya selebriti di dunia nyata, para selebask ini juga melakukan praktik-

praktik pengelolaan kesan (impression management) yang konsisten melalui konten-konten 

yang mereka unggah ke laman Ask.fm. Dari 5 akun yang dipilih untuk diteliti yaitu 

@dorippu, @marcoivanos, @gilangkharisma, @aditgrimm, dan @rezaphlv, masing-masing 

dikenal karena memiliki karakteristik tertentu. Pengguna dengan username @marcoivanos 

misalnya, terkenal karena jawaban-jawabannya yang dianggap bernada lucu dengan 

recurring jokes yang khas bahkan ketika menjawab pertanyaan yang serius.  

 

 

 

 

 

Gambar 2. Jawaban @MarcoIvanos yang “membalik” pertanyaan menjadi lelucon. 

Beberapa selebask berfokus pada konten pertanyaan dan jawaban yang cukup spesifik 

dan terbatas. Contohnya adalah akun @Paul_Agusta yang konsisten membahas film dan 

sinematografi. 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Salah satu jawaban @Paul_Agusta mengenai film. 

Seperti halnya antropologi media yang melihat penggunaan media sebagai praktik 

yang tertanam dalam masyarakat, fenomena dalam media digital seperti jejaring sosial juga 

perlu diteliti sebagai sebuah praktik yang bertempat di tempat atau platform tertentu yang 

“dihuni” oleh komunitas tertentu pula (Ginsburg et al. 2002). Maka dari itu, sepenuhnya sah 

bagi sebuah penelitian untuk dilakukan di dalam sebuah platform jejaring sosial jika memang 



perlu untuk meneliti hal tersebut. Hal ini salah satunya dapat dilakukan dengan metode 

etnografi virtual yang dianggap sesuai untuk meneliti budaya serta fenomena yang terjadi di 

dalam sebuah jejaring sosial. Tentu saja metode ini juga dipilih setelah mempertimbangkan 

tujuan serta rumusan masalah penelitian. Seperti yang ditulis oleh Tom Boellstorff dalam 

Ethnography and Virtual Worlds: A Handbook of Method (2012), etnografi adalah 

metodologi yang fleksibel dan responsif serta sensitif terhadap fenomena kontemporer dan 

pertanyaan penelitian yang muncul, sehingga dinilai sesuai untuk digunakan dalam penelitian 

mengenai selebriti dalam jejaring sosial sebagai suatu fenomena yang cukup baru. 

PEMBAHASAN 

Peneliti membagi pembahasan dalam penelitian ini ke dalam 5 subbab yang masing-

masing merupakan aspek penting dalam proses pembentukan selebriti dalam jejaring sosial 

Ask.fm. Subbab pertama membahas mengenai komunitas dan celebrity culture dalam jejaring 

sosial Ask.fm. Dalam subbab ini, dijelaskan mengenai komunitas virtual sebagai lingkungan 

sosial yang melatarbelakangi hadirnya fenomena selebask dalam jejaring sosial Ask.fm serta 

aspek-aspek yang dimilikinya. Pada subbab kedua, peneliti menganalisis bagaimana praktik 

microcelebrity dilakukan oleh akun-akun yang dianggap sebagai selebask dalam jejaring 

sosial Ask.fm. Selanjutnya, dalam subbab ketiga peneliti membahas mengenai salah satu 

aspek yang tak kalah penting dalam konteks celebrity culture di internet yaitu followers dan 

interaksinya dengan selebask di Ask.fm. Sebagai sebuah jejaring sosial yang memungkinkan 

penggunanya untuk bertanya pada akun-akun lain dengan menggunakan opsi anonim, 

anonimitas juga dirasa penting untuk dibahas dalam subbab keempat. Terakhir, subbab 

kelima akan menganalisis identitas selebask sebagai role model bagi para followers atau 

pengikutnya. 

Komunitas dan celebrity culture dalam jejaring sosial Ask.fm 

Sebagai sebuah jejaring sosial di mana penggunanya saling berinteraksi satu sama 

lain, Ask.fm telah menciptakan sebuah komunitas online yang memiliki tujuan, peraturan, 

ritual, kepercayaan, dan unsur-unsur lain yang juga dapat ditemukan dalam komunitas offline. 

Menurut Dijk (1997:66), virtual community atau komunitas virtual merupakan sebuah 

asosiasi orang-orang yang tidak terikat secara ruang, waktu dan situasi material lain selain 

mereka dan media itu miliki. Komunitas yang tercipta di lingkungan elektronik ini tentu 

berbeda dengan komunitas tradisional, yang terikat ruang, waktu dan lingkungan alami serta 

bergantung pada kontak fisik dari organisme di dalamnya. Dengan demikian, komunikasi 



yang terjadi dalam komunitas virtual merupakan komunikasi termediasi atau mediated 

communication. Dijk (dalam Rheingold 2000) kemudian juga menggarisbawahi satu-satunya 

hal yang menjadi kesamaan dari para anggota komunitas virtual, yakni minat atau 

kepentingan yang menyatukan mereka. Karenanya, komunitas virtual menjadi bersifat sangat 

heterogen, berbeda dengan komunitas tradisional yang relatif lebih homogen karena 

anggotanya memiliki lebih banyak kesamaan disamping minat atau kepentingan. 

Konsekuensi dari hal tersebut yakni bahwa komunitas virtual cenderung membutuhkan usaha 

ekstra untuk dapat membangun serta memelihara kultur dan identitasnya sendiri seperti yang 

terjadi pada komunitas tradisional. 

Aspek komunitas Ask.fm yang pertama adalah otoritas dan kekuasaan yang dimiliki 

oleh para selebask. Tidak seperti kebanyakan jejaring sosial lain, interaksi dalam Ask.fm 

bersifat asimetris: jika seseorang mengikuti atau follow orang lain, orang yang diikuti tersebut 

tidak harus mengikutinya kembali. Hal ini berbeda dengan Facebook misalnya, di mana jika 

seseorang menambahkan orang lain sebagai teman, maka orang yang ditambahkan harus 

mengkonfirmasi penambahan tersebut dan sebaliknya juga menambahkannya sebagai teman. 

Akun-akun yang selama ini dinilai sebagai “selebriti Ask.fm” atau selebask (Herera 2015) 

sendiri menjadi salah satu contoh yang dapat menunjukkan interaksi asimetris tersebut. 

Jawaban-jawaban mereka mengenai berbagai topik di Ask.fm bahkan menjadi rujukan bagi 

para followersnya, yang menunjukkan suatu “kuasa” yang mereka miliki atas audiens dalam 

komunitasnya (Hasna 2016).  

Penunjukkan kuasa ini salah satunya dilakukan melalui penggunaan bahasa tertentu, 

atau dalam hal ini otoritas untuk memilih tidak menggunakan bahasa tertentu. Sebagai sebuah 

komunitas, Ask.fm memiliki simbol-simbol dan bahasa-bahasa tertentu yang telah disepakati 

digunakan oleh penggunanya di antara mereka. Meskipun demikian, dianggap wajar bagi 

seorang selebask untuk tidak mengikuti konvensi bahasa tersebut karena mereka memiliki 

kuasa untuk menjawab pertanyaan yang mereka terima dengan semaunya. Salah satu 

contohnya dapat dilihat dalam pertanyaan dan jawaban berikut. 

 

 

 

 

Gambar 4. Pertanyaan ”likers get” yang dijawab @gilangkharisma. 

 



Gambar di atas menunjukkan akun @gilangkharisma yang mendapat pertanyaan 

“likers get?”. Hal ini berarti penanya membebaskan Gilang untuk memberikan apa saja bagi 

para likers yang sudah like jawaban tersebut, tentu saja dalam konteks Ask.fm. Namun, 

Gilang malah menjawab “bakpao”, yang  tentu saja bukan jawaban yang diharapkan oleh 

penanya dan juga para likers tersebut—karena tidak mungkin juga Gilang akan membagikan 

bakpao secara harfiah bagi para likersnya. 

Aspek komunitas Ask.fm yang kedua adalah tuntutan kecepatan dan kekinian, yang 

juga menjadi salah satu ciri new media. Jejaring sosial seperti Ask.fm sangat menekankan 

“kekinian”: sebuah konsep yang mempercayai bahwa hal-hal yang penting dan berguna 

hanyalah hal-hal yang kini sedang berlangsung, saat ini juga (Wellman & Gulia 1999). Berita 

yang muncul dua jam lalu masih termasuk berita yang aktual, berita kemarin sudah dianggap 

ketinggalan jaman, dan berita bulan lalu tentu saja sudah menjadi sesuatu yang kuno. Aspek 

ini sekaligus juga membedakan Ask.fm dari komunitas tradisional, di mana informasi—

termasuk juga konvensi kelompok dan pemahaman atas bahasa yang digunakan seperti yang 

telah dijelaskan sebelumnya—cenderung bertahan lebih lama. 

Hal ini terlihat dari mekanisme linimasa Ask.fm yang menampilkan pertanyaan dan 

jawaban dari akun-akun yang kita follow sesuai dengan urutan waktu jawaban tersebut 

diposting. Jawaban yang terbaru ditampilkan paling atas, dan seterusnya. Tidak adanya fitur 

bookmark atau archive juga menyulitkan penggunanya yang ingin menyimpan suatu jawaban 

untuk dibaca lagi di lain waktu, sehingga makin menekankan sifat kekinian yang dimiliki 

oleh Ask.fm. 

Praktik Microcelebrity di Ask.fm 

Menurut Marshall (2006:640), telah ada peningkatan pesat dalam praktik 

mempresentasikan diri di internet dengan cara yang sangat publik dan terbuka. Di Ask.fm 

sendiri, terjadi praktik-praktik presentasi diri yang dilakukan oleh para selebask untuk 

menciptakan citra-citra tertentu yang ingin diasosiasikan dengan dirinya. Hal ini dapat dilihat 

dari pertanyaan-pertanyaan yang mereka pilih untuk dijawab, bagaimana mereka menjawab 

pertanyaan-pertanyaan tersebut, hingga jenis bahasa yang digunakan untuk menjawab 

pertanyaan. Identitas-identitas yang ingin mereka tunjukan juga beragam, mulai dari yang 

berkaitan dengan pekerjaan, tempat tinggal, hobi dan minat, status sosial, hubungan, dan lain-

lain. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Pertanyaan dan jawaban di akun @bramantyo17 tentang wirausaha 

Gambar di atas menunjukkan salah satu pertanyaan yang diterima dan dijawab oleh 

Bram, pemilik akun @bramantyo17. Sebagai pemilik usaha konveksi dan garmen, dalam 

akun Ask.fmnya ia kerap mendapat pertanyaan mengenai bisnis dan wirausaha, baik secara 

anonim maupun tidak. Dalam akun Ask.fmnya, ia juga cenderung memilih untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan wirausaha. Dengan demikian, ia dapat 

membentuk citra internetnya sebagai seorang wirausahawan yang dapat menjadi rujukan para 

followersnya mengenai dunia bisnis dan wirausaha. 

Bahasa yang digunakan selebask dalam menjawab pertanyaan juga dapat dinilai 

sebagai identitas tertentu yang ingin ditunjukkan. Akun @aditgrimm misalnya, kerap 

menggunakan Bahasa Inggris bahkan dalam menjawab pertanyaan berbahasa Indonesia. 

Fenomena yang disebut code switching atau alih kode ini adalah penggunaan dua bahasa oleh 

seseorang yang dilakukan dengan cara mengubah ragam bahasa, dialek bahasa, atau kelas 

bahasa dalam satu konteks kalimat atau masalah, Terdapat pandangan bahwa penggunaan 

bahasa Inggris memiliki prestise tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Standar kelulusan 

sekolah, perguruan tinggi, hingga lowongan pekerjaan kini memasukkan kemampuan bahasa 

Inggris sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi. Bahasa Inggris menjadi simbol 

edukasi, modernitas, dan kecanggihan.  Dengan demikian, fenomena codeswitching di 

Ask.fm juga dapat menunjukkan keinginan pengguna Ask.fm untuk terlihat sebagai 

seseorang yang terpelajar dan berwawasan, yang juga ditunjukkan oleh sejumlah pengguna 

yang dianggap selebask. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Pertanyaan anonim di akun @aditgrimm tentang keperawanan yang dijawab Adit 

dengan menggunakan bahasa Inggris. 

Berbeda dengan Adit yang “meninggikan” dirinya melalui konten jawaban dan 

penggunaan bahasa dalam jawaban-jawabannya untuk membedakannya dengan audiens 

Ask.fm, Marco Ivanos atau @marcoivanos menggunakan humor yang seringkali 

merendahkan atau mengolok-olok dirinya sendiri sebagai konten yang ia unggulkan di 

Ask.fm. Hal ini disebut juga sebagai self-deprecating humor, yaitu jenis humor yang 

menertawakan diri pembuat lelucon sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Pertanyaan di akun @marcoivanos yang dijawab dengan cerita humor. 



Hal ini tentu sangat kontras dengan bentuk-bentuk citraan selebriti tradisional yang 

digambarkan sebagai sosok yang “jauh” dan tak dapat dijangkau oleh audiensnya. Selebask 

seperti Marco di atas menggunakan humor sebagai salah satu sarana untuk “mendekatkan 

diri” dengan audiensnya. Meskipun ini semua juga merupakan citraan yang dipilih dan 

dibangun oleh selebriti tersebut, akses serta upaya untuk terlihat approachable menjadi 

pembeda antara selebask dengan selebriti tradisional. 

Aspek-aspek pembentuk identitas yang ditonjolkan oleh para selebask seperti 

wawasan, kecerdasan, humor, cerita dan pengalaman pribadi, dan sebagainya seperti yang 

telah dijelaskan di atas merupakan bagian dari celebrity capital atau kapital selebriti. 

Celebrity capital dapat didefinisikan sebagai reputasi serta pengetahuan dan ketertarikan 

publik pada seorang selebriti (Hunter et al. 2009). Konsep celebrity capital ini kemudian 

dapat digunakan untuk menjelaskan kemunculan orang-orang yang dianggap sebagai selebriti 

di jejaring sosial Ask.fm yang tidak memiliki fitur untuk menunjukkan jumlah followers yang 

dimiliki setiap pemilik akun—yang notabene merupakan salah satu hal terpenting untuk 

menilai popularitas seseorang di jejaring sosial (Colier 2014). Jika jejaring sosial lain seperti 

Twitter dan Instagram cenderung bergantung pada visibility capital yang dapat dilihat dari 

jumlah followers untuk menilai popularitas seseorang, celebrity capital yang berlaku di 

Ask.fm cenderung bergantung pada aspek-aspek pembentuk identitas selebask yang 

ditunjukkan pada profil mereka yang kemudian dapat meningkatkan recognizability atau 

kemampuan untuk dikenali sekaligus meningkatkan ketertarikan publik pada seorang 

selebask. Meskipun jumlah followers sebagai bentuk kuantifikasi umum popularitas di 

jejaring sosial tidak dapat ditemui di Ask.fm, recognizability dapat dilihat dari spesialisasi 

atau topik-topik apa yang menjadi “dagangan” mereka dalam konten-kontennya. 

Followers dan interaksi dengan selebask di Ask.fm 

Dalam sejumlah media sosial termasuk Ask.fm, terdapat istilah followers atau 

pengikut yang berarti pengguna atau akun-akun yang “mengikuti” dan mengkonsumsi secara 

rutin konten dari akun-akun yang mereka ikuti. Hal ini serupa dengan definisi followers yang 

dikemukakan oleh Tulloh & Jenkins (dalam Hills 2007:23), yaitu bagian dari audiens yang 

secara rutin menonton dan menikmati teks media namun tidak mengklaim identitas sosial 

apapun yang didasarkan pada konsumsi media ini. Perlu diingat pula bahwa di Ask.fm, 

pengguna tidak dapat melihat akun siapa saja yang memfollow mereka dan sebaliknya, 

pengguna juga tidak dapat melihat akun siapa saja yang difollow oleh orang lain. Dengan 



demikian, dalam penelitian ini istilah followers cenderung mengacu pada definisi Tulloh dan 

Jenkins sebagai konsumen konten yang konsisten, mengingat Ask.fm tidak memungkinkan 

untuk melihat hubungan saling follow antar akun. 

Dalam media sosial seperti Ask.fm, setiap penggunanya memang dapat berinteraksi 

satu sama lain melalui tanya jawab. Hal ini juga berlaku pada mereka yang dianggap sebagai 

selebask, yang juga berinteraksi dengan para followersnya melalui tanya jawab di Ask.fm. 

Pada umumnya, mereka menjawab pertanyaan yang mereka terima sebagai diri mereka 

sendiri (atau paling tidak salah satu versi persona dari diri mereka sendiri). Mereka 

memasukkan pemikiran pribadi dan bahkan detail-detail kehidupan mereka yang nampak 

sangat nyata dan intim dalam jawaban-jawaban mereka baik secara verbal maupun nonverbal 

(parabahasa). Presentasi yang ditampilkan tampak santai dan nyata—terutama jika 

dibandingkan dengan selebriti di media-media tradisional. Pada intinya, para selebask terlihat 

seperti bagaimana seorang teman sedang berinteraksi dengan kita melalui media sosial. 

Dengan demikian, terwujudlah ilusi kedekatan emosional antara selebask dengan para 

followersnya. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, followers di Ask.fm dapat 

dikategorisasikan menjadi jenis-jenis berikut yang didasarkan pada motif serta tingkat 

keterlibatan followers dengan selebask: 

a. Casual followers 

Casual followers adalah tahap pertama dalam interaksi antara followers dengan 

selebask. Mereka yang berada di tahap ini telah terekspos terhadap konten-konten 

selebask yang menunjukkan karakteristik-karakteristik tertentu yang membedakannya 

dengan selebask lainnya, misalnya topik yang dibahas, barang-barang yang dimiliki, 

penampilan, cara menjawab, dan sebagainya. Meskipun demikian, followers dalam tahap 

ini belum banyak menginvestasikan waktu dan usahanya untuk mengenal dan memahami 

selebask tersebut, sehingga koneksi di antara mereka terbilang lemah. Interaksi dengan 

selebask dapat berupa me-like jawaban-jawaban dari selebask yang mereka sukai atau 

bertanya dalam konteks topik-topik yang biasa mereka bahas. 

b. Fascinated followers 

Fascinated followers adalah mereka yang telah menyisihkan waktu, emosi, dan dalam 

beberapa kasus uangnya bagi selebask yang mereka sukai. Hal ini dilakukan dengan 

motif aspirasional atau keinginan untuk mendapatkan status, wawasan, gaya hidup, 



penampilan, dan hal-hal lain seperti yang ditampilkan oleh selebask di akun Ask.fmnya. 

Selebask menjadi role model sekaligus sumber informasi melalui jawaban-jawaban yang 

telah mereka jawab. Followers merasakan keterkaitan emosional dengan jawaban-

jawaban yang menyangkut kehidupan pribadi atau perjuangan yang dilalui para selebask 

untuk memiliki status dan pencapaian seperti yang telah mereka raih sekarang. Selain 

menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan topik-topik spesialisasi mereka, fascinated 

followers juga tertarik untuk membahas hal-hal pribadi seperti kehidupan masa kecil atau 

hubungan dengan pasangan mereka—yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam 

kehidupan mereka sendiri. 

c. Devoted followers 

Dalam tahapan ini, followers telah memiliki keinginan untuk menemui dan bergabung 

dengan orang-orang lain yang juga merupakan followers dari selebask tertentu. Hal ini 

dapat dilakukan dengan cara membentuk atau bergabung dengan fan base yang 

didedikasikan pada selebask tersebut, yang juga digunakan untuk membahas hal-hal 

yang berkaitan dengan selebask itu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Sejumlah fan base di Ask.fm yang didedikasikan pada @dorippu. 

Pada tahapan ini pula mereka telah memiliki pengetahuan yang cukup luas mengenai 

selebask tersebut sehingga mampu menyebarkan informasi-informasi tersebut kepada 

orang lain yang memiliki ketertarikan serupa. Seperti yang dikemukakan oleh Tulloch 

dan Jenkins (1995), terdapat suatu identitas kultural yang mereka adopsi dengan dasar 

kegemaran atas selebriti tertentu. 

 



Anonimitas dalam komunitas Ask.fm 

Kehadiran pengguna anonim dalam sebuah komunitas virtual tidak selalu berakibat 

pada interaksi sosial yang berantakan dan tidak berarti. Anonimitas sendiri merupakan sebuah 

proses sosial—yang mana hanya dapat terjadi ketika seseorang yang memutuskan untuk tidak 

menunjukkan identitasnya berinteraksi dengan orang lain. Jika seseorang berada sendirian di 

suatu tempat, tidak dikenal dan tidak berinteraksi dengan orang lain, hal tersebut bukan 

merupakan sebuah bentuk dari anonimitas. Dengan demikian, dibutuhkan lebih dari satu 

orang untuk memungkinkan terjadinya anonimitas.  

Identitas selebask sebagai role model 

Individu yang memiliki status sebagai selebriti seringkali dianggap berbeda dari 

orang-orang biasa. Mereka dipercaya memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membuat 

mereka diidolakan dan ditiru oleh masyarakat. Media juga memungkinkan audiens untuk 

“berhubungan” dengan karakter-karakter “mitos”—yaitu mereka yang didefinisikan oleh 

Kittelson (1998) sebagai orang-orang yang menggambarkan impian dan nilai-nilai ideal, serta 

memberikan afirmasi dan keyakinan bagi mereka yang memujanya. Karakter-karakter ini 

pada awalnya didasarkan pada para pahlawan atau heroes—yaitu mereka yang menjadi 

acuan, personifikasi dari nilai-nilai dan keyakinan, serta sumber otoritas dan legitimasi 

(Drucker & Cathcart 1994). Lambat laun, seiring dengan perkembangan teknologi peran ini 

bergeser dan kini dilakukan oleh para selebriti. 

Sosok selebriti yang berperan sebagai heroes di era media elektronik ini juga masih 

menggunakan elemen-elemen mitos untuk melanggengkan identitasnya sebagai seseorang 

yang menjadi rujukan dan junjungan. Salah satu contoh mitos yang berkaitan dengan 

kehadiran selebriti modern adalah mitos kesuksesan individu di kalangan kelas menengah. 

Mitos ini merepresentasikan kesuksesan para selebriti dengan seakan-akan kesuksesan 

tersebut dapat juga diraih oleh semua orang. Artinya, mitos ini menyediakan sebuah pola 

identifikasi bagi individu meskipun sebenarnya hal tersebut hanyalah ilusi dari kenyataan 

yang mampu diraih. 

Salah satu bentuk mitos yang menjadi bagian identitas dari sejumlah selebriti di 

Ask.fm adalah mitos rags-to-riches atau si miskin yang menjadi kaya. Mitos yang juga kerap 

muncul dalam dongeng-dongeng klasik seperti Cinderella dan Aladdin ini dihadirkan kembali 

di era modern melalui konten-konten jawaban para selebask. Meskipun detail kejadiannya 



berbeda-beda, pola yang sama ditemukan dalam jawaban-jawaban selebask tersebut, yaitu 

masa kecil yang sulit dan menderita yang kemudian mampu diatasi dengan kerja keras hingga 

mereka menjadi selebriti yang terkenal dan dikagumi seperti sekarang. Dengan menggunakan 

mitos sebagai bagian dari identitas mereka, para selebriti sekaligus memberikan identitas bagi 

para anggota masyarakat, sehingga audiens dapat dengan mudah menemukan kesamaan 

antara dirinya dengan selebriti tersebut (identifikasi) dan membentuk ikatan emosional yang 

kuat. 

Selain itu, identitas selebriti sebagai role model juga ditunjukkan melalui Public 

Display of Affection atau PDA. PDA saat ini tidak hanya dilakukan di ruang publik, 

melainkan juga di media sosial yang juga dikenal dengan istilah Virtual Display of Affection. 

Hal ini dianggap penting dan aspirasional karena dalam kultur internet sendiri telah muncul 

istilah relationship goals (seringkali ditulis juga sebagai #RelationshipGoals) yang 

merupakan tagar yang pada umumnya digunakan ketika mengunggah foto-foto pasangan 

yang dianggap “goals” atau panutan yang diusahakan untuk dicapai oleh pasangan-pasangan 

lain. Simbol status tradisional seperti kepemilikan gadget, mobil, serta kesempatan untuk 

berlibur ke luar negeri juga menjadi hal yang ditunjukkan sebagai penguat identitas selebriti 

sebagai role model di Ask.fm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Contoh penggunaan istilah “goals” dalam pertanyaan yang 

ditujukan pada @dorippu mengenai hubungan dengan suaminya. 

 

 

 



 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan peneliti mengenai proses produksi 

selebriti di jejaring sosial Ask.fm, peneliti dapat menyimpulkan sejumlah aspek penting dari 

penemuan tentang produksi selebriti, praktik microcelebrity serta celebrity culture di Ask.fm, 

yang mencakup bagaimana kehadiran new media mengubah bagaimana kita mengkonsumsi, 

memproduksi, dan memaknai selebriti, kemunculan selebask sebagai bentuk praktik 

microcelebrity di Ask.fm, bagaimana selebask mengkonstruksi citra dan menjaga status 

sebagai seorang selebriti di hadapan audiensnya, interaksi antara selebask dengan 

followersnya, hingga anonimitas di Ask.fm. 

Kehadiran new media memberikan dampak yang signifikan pada berbagai aspek 

kehidupan, termasuk dalam bagaimana kita berinteraksi secara sosial. Internet dan new media 

menciptakan ruang untuk hubungan sosial yang cenderung lebih luwes dan cair serta 

memungkinkan informasi untuk bergerak secara dua arah dalam tempo yang sangat cepat dan 

jangkauan yang jauh lebih luas dibanding media tradisional. Bentuk-bentuk hubungan seperti 

inilah yang mengubah bagaimana kita melihat dan berinteraksi dengan selebriti. Tak hanya 

itu, new media juga melahirkan bentuk-bentuk selebriti baru yang berbasis di jejaring sosial, 

salah satunya adalah Ask.fm. 

Sebagai sebuah jejaring sosial berbasis tanya jawab, Ask.fm memungkinkan 

penggunanya untuk menanyakan pertanyaan pada pengguna lain secara anonim. Jumlah 

followers yang pada umumnya merupakan salah satu indikator utama popularitas seseorang 

dalam akun jejaring sosial juga hanya dapat dilihat oleh pemilik akun sendiri. Meskipun 

demikian, hal ini tidak menghalangi kemunculan fenomena selebask atau selebriti di Ask.fm. 

Salah satu alasan yang memungkinkan hal ini terjadi adalah opsi untuk memilih pertanyaan 

mana saja yang akan dijawab di profil Ask.fm seorang pengguna, sehingga ia dapat memilih 

untuk menjawab topik-topik yang sesuai minat atau keahlian yang ia miliki untuk 

membedakan dirinya dari pengguna Ask.fm lain.  

Pembedaan antara selebriti dengan pengguna Ask.fm biasa juga dapat dilakukan 

melalui penggunaan bahasa dalam konten Ask.fm, mulai dari codeswitching, menciptakan 

istilah-istilah dan inside joke yang hanya dapat dimengerti kelompok tertentu, hingga 

penggunaan emoji dalam pertanyaan dan jawaban. Di profil Ask.fm-nya, sejumlah selebask 



juga menempatkan diri mereka sebagai role model atau rujukan bagi para followersnya. Hal 

ini dilakukan dengan menunjukkan expertise atau keahlian mereka di bidang-bidang tertentu. 

Dengan demikian, terbentuk citraan bahwa merekalah orang yang dapat dipercaya dan diikuti 

jika menyangkut topik-topik tersebut. 

Seluruh praktik selebriti ini berada dalam sebuah komunitas jejaring sosial yang 

memungkinkan penggunanya untuk mengkonstruksi identitasnya sesuai keinginannya sendiri, 

termasuk salah satunya sebagai seorang selebask. Praktik ini dimungkinkan dengan celebrity 

culture yang ada pada Ask.fm. Hal ini tidak hanya difasilitasi oleh fitur-fitur Ask.fm seperti 

jaringan yang asimetris (following dan followers alih-alih friends atau teman) dan opsi untuk 

memilih pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan dijawab dan dimunculkan dalam profil 

seseorang, tetapi juga aspek-aspek yang ada dalam komunitas itu sendiri seperti otoritas dan 

kekuasaan yang dimiliki para selebask atas para followersnya. Selain itu, karakter jejaring 

sosial di mana alur informasi bergerak sangat cepat dan terus membuat para selebask tersebut 

juga perlu untuk terus menerus membuat konten bagi para audiensnya sekaligus 

mengkonstruksi identitasnya sebagai seorang selebriti pada saat yang bersamaan. Pada 

akhirnya, tetaplah para selebask yang menempatkan dirinya sebagai pusat produksi konten di 

Ask.fm yang menunjukkan suatu bentuk celebrity culture di mana selebriti telah menjadi 

pusat dari budaya sebuah komunitas dan mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupannya. 

Dalam jejaring sosial seperti Ask.fm, followers dapat berinteraksi dengan selebask 

yang mereka gemari secara langsung dan juga real time sehingga hampir tak ada lagi batasan-

batasan yang menghalangi fans dengan selebask. Meskipun mereka belum pernah saling 

bertemu, para followers dapat merasakan keterikatan emosional yang sangat intens dengan 

selebask yang mereka follow. Ditemukan juga kategorisasi followers di Ask.fm yang 

didasarkan pada motif serta keterlibatan followers dengan selebask, yang terdiri dari casual 

followers yang berinteraksi dengan selebask untuk mendapat hiburan, fascinated followers 

yang memiliki motif aspirasional dengan selebask yang menjadi rujukan bagaimana mereka 

berpikir dan bertindak, dan dedicated followers yang memiliki keinginan untuk menemui dan 

bergabung dengan orang-orang lain yang juga merupakan followers dari selebask tertentu. 

Dengan demikian, fans dalam budaya selebriti tidak hanya berperan sebagai penonton pasif 

yang terkena terpaan media, melainkan juga terlibat dalam kegiatan mengkonsumsi media 

dan produk budaya yang ia gemari serta bertindak berdasarkan kegiatan konsumsi tersebut. 



Sebaliknya, para selebask juga menunjukkan keterbukaan serta aksesibilitas kepada 

para followersnya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan 

kehidupan pribadinya. Dengan demikian, followers dapat melihat bahwa meskipun mereka 

memiliki status sebagai selebriti dalam komunitas Ask.fm ini, para selebask ini juga memiliki 

kesamaan dengan orang-orang “biasa” seperti mereka. Hal ini salah satunya ditunjukkan 

melalui konten jawaban-jawaban yang memiliki pola seperti mitos-mitos mengenai kerja 

keras dan kesuksesan seperti rags-to-riches dan self-made man yang menunjukkan bahwa 

semua orang bisa menjadi selebriti yang sukses seperti mereka saat ini. 
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