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ABSTRAK 

Pengaruh revolusi teknologi informasi dan komunikasi yang dikatalisasi oleh adanya 
internet menyebabkan informasi menjadi penting bahkan dikomodifikasi. Aktivitas 
produksi konten berupa teks foto dan video yang dilakukan oleh para selebgram telah 
berkembang menjadi sebuah aktivitas komodifikasi informasi berupa iklan dalam 
jaringan yang dikemas secara persuasif dan manipulatif dengan melibatkan unsur-unsur 
endorsement untuk mendapatkan perhatian dan keuntungan material dari popularitasnya 
di dunia maya. Konsep dari teori Prosumer yang dikemukakan oleh Alfin Toffler dalam 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses produksi dan konsumsi 
informasi serta kepentingan yang mendasari selebgram dibalik aktivitas prosumer. 
Penelitian ini menghasilkan beragam temuan, yang pertama adalah bagaimana proses 
produksi dan konsumsi informasi dikalangan selebgram serta kepentingan-kepentingan 
yang mendasari selebgram dalam melakukan proses produksi dan konsumsi informasi. 
Yang kedua, terdapat kekuatan-kekuatan komersial kapitalisme dari perusahaan dan e-
commerce yang berada dibalik aktivitas endorsement dan yang terakhir, penelitian ini 
juga menghasilkan tipologi selebgram dalam aktivitas prosumer dan kekuatan komersial 
kapitalisme, yakni selebgram sebagai content creator dan selebgram sebagai influencer. 

Kata Kunci: Selebgram, Endorsement, Prosumer, Komersial 

Impact of information and communication technology revolution are catalyzed by the 
existence of the internet causes information to be important and even commodified. The 
activity of producing content in the form of texts, photos and videos are carried out by 
selebgram has developed into commodification of information in the form of advertising in 
networks that are packaged persuasively and manipulatively by involving elements of 
support to get attention and material benefits from their popularity in cyberspace. The 
concept of Prosumer theory proposed by Alfin Toffler in this research purpose to determine 
how the process of production and consumption of information and the fundamental 
interests of the selebgram behind prosumer activities. This research produced a variety of 
findings, the first is there are many underlying interests of the selebgram in the process of 
producing and consuming information. Secondly, there are power of commercial 
capitalism from companies and e-commerce that are behind endorsement activities and 
this research also produces a generic typology in prosumer activities and power of 
commercial capitalism, namely as a content creator and as a influencer.  
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Kemunculan revolusi teknologi informasi dan komunikasi pada tahun 1970-an menandai 
mƒasa transisi dari masyarakat industri menjadi masyarakat informasi. Meskipun teknologi 
informasi dan komunikasi telah berkembang jauh sebelum abad ke-20, tepatnya pada tahun 
1800-an, namun sejumlah perkembangan baru dalam teknologi mikroelektronik, komputer, 
dan jaringan telekomunikasi mampu mengoneksikan individu-individu secara global bahkan 
hyperconected, sebuah realita yang tidak pernah terjadi di abad ke-19 dan sebelumnya. 
Perkembangan teknologi tersebut, lantas berpengaruh pada berbagai fenomena dan budaya 
baru. Salah satu budaya baru yang muncul adalah digital culture (budaya digital). 

Revolusi yang disebutkan Castells (1996) tersebut merupakan revolusi yang telah membawa 
banyak perubahan, bahkan menciptakan sebuah dunia baru, yaitu dunia maya. Pada budaya 
digital, perkembangan internet semakin masif sehingga mendorong perkembangan 
perangkat lunak, berbagai macam aplikasi dunia maya, serta menciptakan media baru yaitu 
media sosial (social media). Media sosial ini menawarkan kepraktisan dan jangkauan yang 
lebih luas dibandingkan dengan media lama seperti surat kabar, radio dan televise. 
Informasi yang beredar melalui media sosial bukan lagi terbatas pada informasi public 
seperti yang biasa dimuat melalui surat kabar, radio dan televisi, melainkan juga informasi-
informasi pribadi. Oleh sebab itu media baru ini disebut dengan istilah media sosial, yakni 
media yang menjadi wadah bersosialisasi. 

Kini, kecepatan arus informasi dan fitur yang tersedia di media sosial menciptakan peluang 
untuk sebuah profesi baru yang dapat dikomersilkan. Meningkatnya jumlah akun pengguna 
di media sosial tumbuh seiring dengan pola konsumsi masyarakat yang berdampak pula 
pada perubahan sosial kultural. Pengaruh tersebut terlihat pada pola konsumen yang tidak 
lagi berdasarkan atas kebutuhan suatu produk (realistic needs of a product) tetapi telah 
bergeser ke arah pola konsumen yang bersifat intuitif (Sairin, 2004). Awal kemunculan 
media sosial, netizen cenderung mengunggah hal yang mereka alami dalam kehidupan 
sehari-hari dan bersifat personal. Banyak yang kemudian memanfaatkannya sebagai media 
berbagi informasi penting, mengungkapkan curahan hati dan perasaan, atau sekadar untuk 
menjalin komunikasi dengan teman melalui dunia maya, mulai dari Facebook, Twitter, 
hingga Instagram. 

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, mulai muncul sosok yang tidak pernah kita jumpai 
di media massa sebelumnya tapi banyak dikenal dikalangan masyarakat. Individu tersebut 
dikategorikan sebagai micro celebrity (selebriti mikro). Disebut selebriti mikro karena 
cenderung hanya bergerak di media sosial. Selebriti mikro juga memiliki nama sesuai 
dengan popularitas media sosial tempat mereka berkembang. Pada Instagram, selebriti 
mikro lebih dikenal dengan istilah selebgram. Akun selebgram memiliki keunaikan dalam 
konten yang mereka unggah dan jumlah followers (pengikut) yang banyak. 

Fenomena yang dilakukan oleh selebgram tersebut, tidak menghasilkan barang tertentu 
tetapi menawarkan jasa periklanan daring dengan cara memproduksi informasi berupa teks, 
foto atau video yang selanjutya diunggah di akun instagram miliknya. Baik untuk 
kepentingan produk barang atau jasa, maupun akun instagram lain yang membuka usaha 
sebagai toko daring. Hal tersebut untuk mendapatkan perhatian dan keuntungan material 
dari popularitasnya di dunia maya. Aktivitas yang mereka lakukan ini, merupakan sebuah 
bisnis yang sering disebut dengan istilah endorsement. Endorsement Instagram menjadi 
jasa periklanan tepat sasaran karena dilakukan oleh dan untuk pengguna Instagram aktif. 
Toko daring yang menggunakan Instagram sebagai media berjualan pastinya ingin 
membidik para pemilik akun Instagram untuk menjadi konsumennya. Proses ini menjadi 
praktis dan tepat sasaran karena pasar yang menjadi target promosi adalah para pemilik 
akun Instagram aktif yang otomatis dapat menekan tautan ke toko daring yang diiklankan 
dan secara otomatis pula melihat-lihat katalog produk yang dijual. 

Oleh karenanya, penelitian ini membahas mengenai prosumer dalam era third wave, 
revolusi teknologi informasi dan penelitian-penelitian lain yang mengkaji mengenai aktivitas 



prosumer selebgram di era sekarang ini. Selain itu juga membahas mengenai bagaimana 
proses produksi dan konsumsi informasi serta kepentingan yang mendasari selebgram 
dalam aktivitasnya untuk menemukan kekuatan-kekuatan yang berada dibaliik aktivitas 
endorsement. Fenomena yang dapat dilihat bagaimana selebgram dalam mengkonsumi dan 
memproduksi informasi serta kepentingan-kepentingan yang mendasari dalam aktivitasnya. 
Selanjutnya, terdapat kekuatan-kekuatan apa dibalik konten yang mengandung unsur 
endorsement. 

Instagram dalam beberapa tahun terakhir menjadi sensasi, jurnalis dan analis menyatakan 
bahwa media tersebut dapat mendemokratisasikan selebriti dan memungkinkan para 
penari, penyanyi, komedian berbakat menjadi terkenal tanpa menggunakan mesin Big 
Media, seperti yang terjadi pada selebgram. Henry Jenkins menyebutnya kultur 
partisipatoris; gaya baru konsumerisme yang masuk dalam lingkungan. Konsumen media 
ingin menjadi produsen media, sementara produsen media ingin mengelola dominasi 
tradisionalnya atas konten media (Alice E Marwick, 2010). Kemudahan teknologi 
komunikasi pada pemanfaatannya mempermudah diseminasi informasi, termasuk konten 
dan popularitas. 

Selebriti menggunakan media sosial sebagai sarana publisitas dan iklan. Konten yang 
informatif dan promosional disajikan dalam bentuk visual dan video untuk memperluas 
konten promosi. Sejumlah selebgram menggunakan akunnya dengan kemampuannya 
sebagai creative destruction untuk menciptakan berita dengan memberikan sudut 
pandangnya dalam beragam isu kontemporer. Akun selebgram memiliki jumlah pengikut 
(followers) relatif banyak dan berkomunikasi dengan frekuensi tinggi mengenai status dan 
popularitas orang terkenal. 

Budaya dalam era masyarakat informasi dapat berubah seiring dengan perkembangan 
informasi. Budaya lokal suatu daerah bercampur dengan budaya lain, sehingga dalam 
masyarakat informasi terdapat pencampuran budaya. Namun, budaya asli masyarakat 
tersebut tidak hilang melainkan terkolaborasi dengan budaya lain yang dibawa oleh 
informasi yang berkembang (Webster, 2002: 19). Hal tersebut terbukti dengan adanya 
budaya digital yang terbentuk akibat proliferasi informasi dan konvergensi media yang 
didukung oleh revolusi teknologi informasi dan globalisasi yang semakin massif dalam era 
sekarang ini. 

Sjafri Sairin (2004) dalam artikelnya yang berjudul “The Impact of Globalizaion on 
Indonesian Socio-Cultural Life” menyatakan bahwa fenomena globalisasi memberikan 
dampak pada perubahan kultural utamanya digital culture (budaya digital). Globalisasi 
didefinisikan sebagai bentuk dari ide, informasi dan budaya yang tersebar dalam cakupan 
lintas batas negara. Di era masyarakat informasional, kehadiran globalisasi yang di dukung 
dengan adanya revolusi teknologi informasi dan internet harus diakui telah banyak 
membantu meningkatkan akselerasi kemajuan dan produktivitas. Ketika penggunaan 
teknologi informasi semakin pervasive dan peran informasi semakin penting, ternyata 
disaat yang sama juga melahirkan munculnya berbagai komodifikasi dan penyebarluasan 
informasi yang produktif. Hal tersebut membentuk sebuah creative destruction untuk 
memanifestasikan ide kreatif dalam era ini. 

Fenomena selebriti mikro pada sosial media instagram (selebgram) di era masyarakat 
informasi bukan hanya menjadi basis teknis dan ekonomis baru bagi kemajuan dan 
kelahiran masyarakat kontemporer yang produktif. Mereka mengembangkan diri menjadi 
bagian dari budaya digital melalui praktik-praktik produksi teks berupa foto maupun video 
yang dimediasi oleh media sosial instagram. Budaya yang berkembang di kalangan remaja 
saat ini, sesuai yang dikatakan Kahn dan Kellner pada dasarnya merupakan bentuk 
kompleksitas budaya yang timbul akibat proliferasi media dengan produk industri budaya 
global dalam kehidupan sehari-hari, seperti instagram, twitter, facebook, dan sosial media 
lainnya yang dikatalisasi oleh adanya internet. Berbagai budaya digital telah menciptakan 



semacam digital culture (budaya digital) yang memunculkan konsekuensi budaya digital 
pada selebgram yang global, hybrid dan kompleks. 

Terkait dalam produksi dan konsumsi informasi di kalangan selebgram, tidak terlepas dari 
perkembangan first wave hingga third wave. Masa setelah Revolusi Agraria atau disebut 
oleh Toffler (1989) sebagai the first wave merupakan masa ketika pada dasarnya hampir 
seluruh masyarakatnya melakukan aktivitas produksi untuk menghasilkan hal-hal yang 
nantinya akan dikonsumsi sendiri atau bersama orang-orang di sekitarnya.  Berbeda dengan 
masa setelahnya yakni pada masa Revolusi Industri, yang disebut juga sebagai the second 
wave, ekonomi didominasi oleh produksi dengan tujuan untuk berpartisipasi dalam pasar 
yang di dalamnya terdapat konsumen-konsumen yang akan menukar hasil produksi tersebut 
dengan barang lainnya, misalnya uang.  Toffler menggambarkan bahwa pada era first wave 
tersebut jumlah produsen dan konsumen dapat dikatakan tidak sebanding jumlahnya 
dengan prosumer, yakni kelompok yang melakukan konsumsi dan produksi informasi.  

Hingga pada saat memasuki masa Revolusi Industri yang identik dengan produksi, 
distribusi, dan konsumsi massal, barulah kemudian jumlah prosumer berkurang digantikan 
dengan meningkatnya jumlah produsen dan konsumen beriringan dengan berkembangnya 
aktivitas pertukaran barang atau perdagangan. Sekitar tahun 1955, dunia memasuki era 
third wave atau era informasi yang ditandai dengan jumlah pekerja white collar yang 
melampaui jumlah pekerja blue collar untuk pertama kalinya.  Berbicara mengenai pola 
perilaku produsen dan konsumen pada era third wave, Toffler (1989) berpendapat bahwa 
era ini merupakan era ketika prosumer kembali mendominasi masyarakat seperti yang 
terjadi di era first wave dengan gerakan yang disebut dengan self-help atau do-it-yourself 
(DIY) movement.  

Hal tersebut dijelaskan Toffler terjadi akibat dari perkembangan teknologi dan informasi 
yang membawa dampak secara positif maupun negatif bagi masyarakat dunia.  Sebagai 
contoh, dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi kini telah muncul 
selebriti mikro pada masing-masing sosial media. Dalam instagram, selebriti mikro disebut 
dengan istilah selebgram. Kehadiran selebgram berdampak pada praktik-praktik produksi 
teks berupa foto maupun video yang dimediasi oleh media sosial sehingga menghasilkan 
konten rekomendasi (endorsement) yang merupakan aktifitas iklan secara online untuk 
membantu masuknya produk baru secara lebih efektif, efisien dan terjangkau dibanding 
dengan iklan konvensional. Demikian, Toffler (1989) berpendapat bahwa para prosumer, 
masyarakat yang bergantung pada diri sendiri untuk produksi dan konsumsi, tersebut lah 
yang mendominasi era third wave atau era informasi. 

Kendati didominasi oleh prosumer, ekonomi di era informasi bukanlah ekonomi yang sama 
seperti di era first wave.  Tidak juga sama dengan era second wave, menurut Toffler (1989), 
ekonomi di era third wave justru merupakan kombinasi dari dua era sebelumnya. Kalangan 
remaja, studi yang dilakukan Sugihartati (2017) menemukan bahwa kalangan remaja 
seringkali aktif mencari informasi untuk disebarkan. Hal tersebut memungkinkan kalangan 
remaja yang didalamnya terdapat kelompok selebgram menjadi konsumen dan produsen 
sekaligus distributor konten. Para selebgram di era digital seperti sekarang ini, dengan 
dukungan teknologi informasi dan internet tidak lagi menjadi konsumen informasi yang 
pasif, tetapi mereka telah mengalami metamorphose menjadi konsumen yang aktif dan 
produktif atau disebut prosumer. 

Klein (2000) juga beranggapan bahwa teknik pemasaran melalui iklan pun kini 
menggunakan pendekatan berbeda.  Iklan di era informasi sudah bukan hanya 
menggambarkan asosiasi antara produk dan konsumen atau bagaimana produk tersebut 
dikonsumsi.  Kini, iklan mulai melibatkan unsur lifestyle branding dan budaya pada 
publikasinya.  Sebagai contoh, iklan dari perusahaan multinasional seperti Nike tidak hanya 
menampilkan bagaimana produknya, yakni sepatu dan perlengkapan lainnya, digunakan 



tetapi terdapat juga penekanan terhadap unsur semangat olahraga dengan menampilkan 
atlet-atlet terkenal dunia seperti Tiger Woods dan Michael Jordan. 

Berbicara mengenai prosumer, pada era sekarang ini peneliti melihat bahwa hal demikian 
juga terjadi dalam media sosial instagram dimana selebgram aktif mengkonsumsi dan 
memproduksi informasi yang berupa konten rekomendasi (endorsement), lalu melakukan 
penyebarluasan informasi dengan menekankan unsur self-help dan lifestyle untuk 
membentuk gambaran bagaimana dengan menggunakan produk tersebut calon konsumen 
akan menjadi lebih baik. Peneliti berasumsi bahwa prosumer jumlahnya akan mendominasi 
di masyarakat, demikian dari teknik pemasarannya, peneliti beranggapan bahwa 
menunjukkan asosiasi produk dan kegunaan tergolong cara lama yang akan tergantikan oleh 
teknik pemasaran dengan melibatkan unsur pemasaran ide (creative destruction) di 
dalamnya. 

Dalam media baru, pengguna dapat memposisikan dirinya sebagai selebriti dalam tingkat 
mikro jika memiliki sejumlah follower yang secara aktif berinteraksi dalam bentuk 
komunikasi yang dimediasi internet. Relasinya dalam lingkup sosial, dilihat sebagai 
representasi masyarakat dalam mengkritisi masyarakat modern. Melalui kepribadian, 
jangkauan dan konten, selebriti dibangun untuk mempersuasi audiens dan meningkatkan 
status sosial. 

Selebriti mikro secara kuantitatif dibatasi dengan minimal 6.000 pengikut (followers) dan 
membentuk konten dalam ceruk tema tertentu (Shane Tilton 2011). Selebgram 
menyampaikan informasi dan menjelaskan topik khusus pada audiens. Jumlah pengikut 
(followers) menjadi batasan jangkauan yang dimiliki selebgram menjadi penting guna 
melihat kemampuannya dalam membangun percakapan bermakna dalam topik tertentu 
pada komunitas dan jejaring yang lebih sempit dan intens. 

 

Konten menjadi instrumen penting dalam komoditas yang ditawarkan creator kepada 
publik sebagai audiens maupun konsumen media. Hal ini memberikan corak bagi konteks 
konten itu sendiri. Dalam hal ini, konteks ekonomi tidak lepas dari upaya selebgram untuk 
membangun wacana pada sosial media. Pada konteks ekonomi, media baru diposisikan 
sebagai sistem dan selebgram sebagai aktor. Dilihat dari sudut pandang keterikatan 
masyarakat, analisis budaya digital secara umum, dengan penekanan pada konsumsi dan 
hiburan, memperlihatkan adanya bentuk pelemahan jenis kultur publik untuk pola 
konsumen melalui berkembangnya komersialisasi, sensasionalisme, trivialisasi, dan fiksasi 
kepribadian. 

 

Teks-teks dalam konten dimanfaatkan untuk mengidentifikasi relasi yang mempengaruhi 
dan dipengaruhi dalam teks pada praktik-praktik interaktivitas dalam media sosial. 
Terutama dalam beberapa tahun terakhir, media sosial dikatakan memiliki dampak pada 
wacana publik dan komunikasi dalam masyarakat. Secara khusus, media sosial mengalami 
peningkatan penggunaan dalam konteks ekonomi. Instagram sendiri merupakan platform 
ideal bagi pengguna untuk menyebarkan tidak hanya informasi secara umum tetapi opini 
pribadi secara publik melalui jejaring. Instagram menjadi basis informasi untuk mengukur 
opini publik termasuk membangun dukungan komunitas untuk membangun popularitas 
(self branding). 

Label media baru sendiri memberi harapan bagi dekontruksi nilai dan karakteristik media 
lama. Ketika media lama dianggap tidak memberi ruang gerak bagi calon aktor yang tidak 
memiliki modal yang kuat, harapan muncul ketika media baru dengan sifat entry barrier 
yang lebih longgar, jejaring yang mudah dibangun dengan interaktivitas yang kuat 



membawa ekspektasi yang tinggi dalam terbentuknya masyarakat informasi dan ruang 
publik. Pada dasarnya, menurut Jan Van Dijk (dalam The Network Society 2006) terdapat 
tiga perspektif dalam melihat teknologi digital, yakni utopian, dystopian dan syntopian. 
Dalam perspektif utopian, teknologi digital dipandang sebagai pilihan bagi perkembangan 
sosial, kesejahteraan masyarakat dan menekankan euphoria media baru. Di sisi lain, 
dystopian, teknologi dianggap sebagai sumber permasalahan baik sosial maupun ekonomi. 
Sedangkan perspektif syntopian merupakan perspektif yang lebih seimbang diantara 
keduanya. 

Penelitian ini menjangkau selebgram yang akan diteliti dalam melihat penguasaan adalah 
akun yang aktif dalam linimasa (timeline) terutama dalam konteks aktifitas endorsement. 
Dengan labelnya sebagai selebriti mikro memiliki potensi untuk menjadi trendsetter dalam 
mempengaruhi perilaku konsumsi masyarakat digital. Hal tersebut merujuk pada kekuasaan 
selebgram dengan posisi sentral yang mampu mengarahkan opini publik, minimal dalam 
lingkup khusus jejaringnya. Bentuk penguasaan atas jejaring dalam akun instagram ini 
dapat dikaji melalui konsep penguasaan dalam media baru yang salah satunya dijelaskan 
melalui konsep technopower yang memposisikan kekuasaan sebagai strategi utama 
kekuasaan di jantung media baru (Theo Rohle 2005). 

Ali Ahmed dalam Widjajanti (2016) yang menunjukkan pengaruh yang dibawa oleh selebriti 
melalui iklan. Pengiklan menggunakan selebriti dalam iklannya untuk meningkatkan 
keyakinan komersialnya serta efektivitas terkait pengaruhnya pada pembelian. Sedangkan 
James Monaco (1978) mengkaji selebriti dari sudut pandang dunia industri perfilman dan 
bagaimana selebriti dipandang sebagai tokoh sentral dari film. Kedua kajian tersebut 
menegaskan signifikansi selebriti dari dulu hingga kini. Seiring perkembangan platform 
jejaring sosial, analisis pengguna online menjadi topik yang populer dengan 
perkembangannya pada wilayah penelitian yang berbeda. Melalui penelitian Falkowski 
dalam Widjajanti (2016), partisipasi aktif pengguna media baru memainkan peran kunci 
dalam menentukan keuntungan individual dalam jejaring. 

 

Penelitian Qiming Diao et al (2010) mengkaji topik dalam mikroblog, dan hasilnya 
menyatakan bahwa mikroblog mencerminkan reaksi publik umum pada peristiwa utama. 
Hal ini ditunjukkan dengan menegaskan layanan mikroblog memberi kesempatan pada 
pengguna untuk mengelola dirinya dalam jejaring follower-follower. Dengan menganalisis 
kegiatan microblogging individual, memungkinkan untuk mempelajari karakteristik, 
preferensi dan fokus pada pengguna. Topik yang berkembang dari mikroblog menunjukkan 
suatu peristiwa yang berdampak pada mayoritas perhatian online. Penelitian Danah Boyd et 
al (2010) memiliki fokus yang serupa, tepatnya pada konvensi tag dan komentar sebagai 
cara partisipan mengada dalam percakapan. 

 

Selain itu berbagai fitur dan kelebihan Instagram yang menjadi magnet bagi kalangan muda 
menjadikan pengguna Instagram sebagai aset bagi keberlangsungan bisnis endorsement. 
Kecepatan penyebaran informasi di kalangan anak muda menjadi pendukung bertambahnya 
jumlah pengikut akun-akun kreatif dan penyebaran informasi tentang produk tertentu. 
Inilah yang menjadi kunci keberhasilan bisnis endorsement di Instagram.  

Selebgram dan Aktivitasnya 

Di era sekarang ini, akses informasi dan penyebarannya begitu mudah dan praktis. Berbagai 
platform media sosial menjadi medium aktivitas akses dan penyebaran informasi, salah 
satunya adalah media sosial instagram. Pada media sosial instagram, seorang individu dapat 
menjadi terkenal dalam waktu sekejap, hal tersebut pada era sekarang ini dikenal dengan 



istilah viral. Seseorang yang menjadi viral secara otomatis akan memiliki jumlah followers 
yang banyak. Followers yang banyak tidak hanya bisa didapatkan dengan viral, banyak 
individu yang memiliki jumlah followers banyak dikarenakan konten-konten yang ada pada 
akunnya menarik dan unik. Akun individu yang memiliki banyak pengikut dan secara aktif 
mengunggah konten dikenal dengan istilah selebgram. 

Melalui pengamatan peneliti, dapat dijabarkan bahwa selebgram terdiri dari beberapa jenis, 
hal tersebut dikategorikan menjadi beberapa jenis berdasarkan ceruk tema tertentu yang 
mereka bangun pada akun media sosial instagram. Tema yang ada sangat beragam, namun 
pada penelitian ini, peneliti mengklasifikasikannya menjadi empat tema besar yang 
seringkali ditemui pada media sosial instagram. Tema-tema tersebut adalah travelling, 
beauty, lifestyle, dan culinary. Pertama adalah travelling, selebgram yang menekuni tema 
ini seringkali mengunggah konten berupa foto maupun video mengenai hal-hal yang 
berkaitan dengan travelling. Kegiatan mereka selama travelling disuatu tempat, biaya yang 
harus dikeluarkan untuk kesana, hingga tips-tips untuk dapat kesana. Tema lain yang tidak 
kalah popular adalah beauty. Tema beauty biasanya dipilih oleh akun selebgram 
perempuan yang memiliki skills dalam bidang kecantikan seperti, make-up, skincare, dan 
hal-hal yang berhubungan dengan kecantikan lainnya. Akun selebgram yang konsisten 
dalam menekuni tema kecantikan biasanya dikenal juga dengan istilah beauty influencer. 

Tema ketiga adalah lifestyle, dalam kategori tema ini konten yang dihasilkan oleh selebgram 
sangat beragam sesuai dengan gaya hidup masing-masing selebgram. Terdapat selebgram 
yang memfokuskan pada gaya hidup sehat, sehingga konten-konten yang dihasilkan 
cenderung dengan hal-hal seperti pola makan sehat, tutorial workout hingga rekomendasi 
produk yang menunjang untuk gaya hidup sehat. Tema terakhir yang dikategorikan oleh 
peneliti adalah culinary atau kuliner, tema ini berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan 
makanan maupun minuman. Karena minat masyarakat khususnya pengguna instagram 
mengenai kuliner sangat banyak, hal tersebut berpengaruh pada akun selebgram yang tidak 
sedikit dalam menekuni tema kuliner pada konten-konten yang mereka produksi. 
Umumnya, konten yang dihasilkan berupa review makanan, rekomendasi makanan, tips 
memasak hingga rekomendasi produk-produk yang menunjang. 

Secara keseluruhan, tema-tema yang telah dikategorikan oleh peneliti belum mampu 
mencakup seluruh tema yang di tekuni secara konsisten oleh selebgram-selebgram yang ada 
di Kota Surabaya. Aktivitas yang dilakukan oleh para selebgram memiliki kecenderungan 
dan erat kaitannya dengan proses konsumsi hingga proses produksi sebuah konten yang 
dihasilkan yang secara tidak langsung membentuk karakter mereka pada platform media 
sosial instagam. Beberapa individu menjadikan selebgram sebagai profesi karena 
keuntungan dan provit yang di dapat sangat menggiurkan, selain mendapat uang, selebgram 
juga mendapatkan produk secara gratis tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Selain 
memiliki ciri khas dalam tema konten yang di produksi, selebgram juga memiliki ciri khas 
dalam penelitian caption dan cara selebgram mengemas sebuah konten agar menarik 
perhatian followers. Semakin natural sebuah konten akan semakin menarik dikarenakan 
unsur rekomendasi (endorsement) yang ada dalam konten tersebut tidak nampak dan 
terkesan natural. Karena termasuk dalam influencer, seorang selebgram seringkali dijadikan 
role model oleh para followersnya sehingga apa yang dilakukan sering menjadi trend 
sehingga diikuti oleh banyak orang baik di dunia maya maupun di dunia nyata. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Sembilan informan untuk memperoleh 
gambaran data terkait fokus penelitian yang telah dirumuskan, pemilihan informan yang 
dilakukan dengan teknik nonprobability secara purposive mempertimbangkan kriteria-
kriteria tertentu yang telah dirumuskan pada bab diatas. Meski ke-sembilan informan telah 
memenuhi kriteria-kriteria yang telah di tentukan, para selebgram memiliki perbedaan 
dalam melakukan aktivitasnya sebagai prosumer. Adapun gambaran terkait aktivitas jenis-
jenis informan melalui observasi dan wawancara yang dilakukan penulis diantaranya adalah 



tiga dari Sembilan informan memiliki ceruk tema tertentu dalam konten yang mereka 
produksi. Hal tersebut dapat diketahui dengan mudah dengan cara melihat konten-konten 
informasi berupa teks, foto dan video yang di unggah dalam akun media sosial instagram 
mereka. Informan Adip cenderung mengunggah konten secara konsisten dengan mengambil 
tema “Street Photography”. 

Lain itu adalah enam dari Sembilan informan yakni Alana, Yasmin, Revindia, Fitri, Tisandra 
dan Riska adalah jenis selebgram yang tidak memiliki ceruk tema tertentu dalam 
memproduksi konten-konten informasi berupa teks, foto dan video pada akun media sosial 
instagram mereka. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada media sosial 
instagram, ke-enam informan ini cenderung mengunggah hal-hal yang sedang mereka alami 
seperti menghadiri sebuah event, mengikuti kompetisi, hingga hang out bersama teman. 
Dalam memproduksi konten, mereka cenderung mengandalkan jasa orang lain untuk 
mendapatkan hasil yang maksimal. Peneliti seringkali melihat informan-informan sedang 
menghadari sebuah event yang diadakan oleh sebuah perusahaan maupun e-commerce. 

Menurut berbagai sumber yang diperoleh peneliti, di Indonesia pengguna aktif instagram 
kian meningkat setiap harinya. Portal berita tempo menyebutkan bahwa tidak kurang dari 
45 juta orang Indonesia terbukti menggunakan media sosial secara aktif, serta tercatat 
sebagai pembuat konten Instagram Story terbanyak di dunia dengan konten dua kali lebih 
banyak dari rata-rata pengguna secara global. Pengguna instagram di Indonesia merupakan 
pengguna yang produktif dalam membuat konten-konten. Hal tersebut di dukung dengan 
pernyataan Sri Widowati selaku Country Director Facebook Indonesia yang mengungkapkan 
bahwa pengguna instagram di Indonesia adalah komunitas terbesar di Asia Pasifik. 

Instagram telah mengalami banyak perkembangan apabila dibandingkan dengan saat 
pertama kali di rilis. Instagram terus mengalami perubahan dengan melakukan inovasi pada 
fitur-fitur terbaru. Diantaranya adalah fitur Instagram story atau yang dikenal dengan istilah 
Snapgram merupakan fitur untuk mengunggah foto atau video singkat dengan durasi 15 
detik dan ditampilkan selama 24 jam. Fitur snapgram juga dilengkapi dengan fitur gift, 
stiker, lokasi dan jam sehingga memudahkan pengguna dalam berkreasi dalam membuat 
konten. Fitur selanjutnya adalah multiple upload, dimana fitur tersebut mengakomodir 
kebutuhan pengguna ketika ingin mengupload foto maupun video lebih dari satu foto. 
Seolah tidak mau berhenti dalam berinovasi, instagram memberikan fitur tambahan yaitu 
“Highlight” dimana fitur tersebut memiliki kemampuan untuk menyimpan konten snapgram 
yang sebelumnya telah diunggah. Selanjutnya, fitur terbaru yang dirilis oleh instagram 
adalah fitur yang bernama “IGTV” yang dapat diartikan sebagai Instagram TV. Fitur tersebut 
mengakomodir kepentingan pengguna untuk mengunggah video dengan durasi lebih lama 
dibanding instagram story yang memiliki batas durasi hanya 15 detik dan feeds intagram 
yang hanya dibatasi dengan durasi selama 1 menit 

Selebgram sebagai selebriti mikro pada platform media sosial instagram dalam penelitian ini 
dinilai mampu melihat peluang besar yang bisa di dapatkan. Dengan melakukan penyebaran 
konten berupa teks, foto maupun video yang didukung dengan data terkait Negara Indonesia 
sebagai salah satu pengguna instagram terbesar di dunia. Peluang yang didapatkan 
selebgram terkait penyebarluasan konten mereka agar dapat dilihat masyarakat luas 
semakin besar. Seluruh informan dalam penelitian ini merupakan selebgram yang 
membagikan dan menyebarkan konten-konten informasi berupa teks, foto maupun video 
yang secara konsisten mereka produksi dan konsumsi pada platform media sosial instagram 
yang di dukung dengan berbagai fitur yang ada. Selebgram juga merupakan pengguna aktif 
instagram di Indonesia. Berikut merupakan bentuk konten-konten informasi sesuai dengan 
ceruk tema tertentu yang mereka dalami dan karakteristik yang mereka bentuk di instagram. 
Konten-konten berupa teks, foto maupun video yang di produksi, bagikan dan sebarkan oleh 
selebgram di media sosial Instagram. 

Temuan dan Hasil Analisis Data  



Analisis yang digunakan oleh peneliti merupakan analisis yang diperoleh dari opini pribadi 
maupun kebiasan informan, dimana di dalamnya berisikan kemajemukan data yang 
dihubungkan dengan berbagai realitas yang ada. Temuan yang dihasilkan nantinya akan 
menjawab fokus masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Pada bab ini peneliti akan 
menjelaskan kemajemukan data tersebut, yang kemudian akan dianalisis dan disajikan. 
Data-data yang diperoleh dari informan nantinya mampu menggambarkan bagaimana 
kondisi selebgram dalam berbagai aktivitasnya sebagai prosumer. 

Perkembangan teknologi dan internet di era sekarang ini tumbuh seiring dengan masifnya 
pengguna dalam memanfaatkan media sosial. Instagram menjadi salah satu media sosial 
yang banyak digemari oleh berbagai kalangan. Hal tersebut berdampak pada munculnya 
berbagai fenomena dan budaya baru dalam dunia maya, sehingga menjadi bagian dari 
adanya budaya digital. Salah satu fenomena baru dalam dunia maya khususnya pada 
platform media sosial instagram adalah munculnya selebriti mikro. Selebriti mikro pada 
media sosial instagram dikenal dengan istilah selebgram. Selebgram juga merupakan bagian 
dari pengguna aktif instagram yang konsisten dalam mengunggah konten teks berupa foto 
maupun video pada akun media sosial instagram mereka. 

 

Kemudahan teknologi komunikasi pada pemanfaatannya mempermudah diseminasi 
informasi, termasuk konten dan popularitas. Selebgram yang memiliki popularitas tinggi 
erat kaitannya dengan jumlah followers yang tinggi. Selebgram memiliki pengaruh yang kuat 
terhadap para followers mereka. Instagram sebagai sarana publisitas dimanfaatkan 
selebgram dalam menyajikan konten yang informatif dan promosional yang di kemas dalam 
bentuk visual dan video. Hal tersebut memicu ketertarikan bagi perusahaan – perusahaan 
besar maupun e-commerce untuk membuat kerja sama dengan selebgram. Dampaknya, 
dalam aktivitas proses pembuatan konten selebgram memiliki berbagai kepentingan yang 
mendasari. Tidak hanya untuk membantu sebuah produk baru memasuki pasar dan 
membuat konten, melainkan beragam kepentingan-kepentingan lain yang melatarbelakangi 
aktivitas para selebgram. Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis data-data yang 
telah diperoleh untuk mengetahui motif dan kepentingan selebgram dibalik aktivitas 
endorsement. 

I. Proses Konsumsi dan Kepentingan yang Mendasari: Informasi sebagai 
Referensi Masa Pra Produksi Konten 

Berbicara mengenai prosumer, pada era sekarang ini peneliti melihat bahwa hal demikian 
sudah berkembang dan terjadi pada berbagai media sosial. Media sosial merupakan sebuah 
platform yang kini menjadi wadah semua orang untuk memproduksi dan mengkonsumsi 
informasi. Di media sosial instagram, pengguna dapat secara aktif mengkonsumsi dan 
memproduksi konten informasi berupa foto maupun video. Selebgram sebagai konsumer 
yakni ketika mereka melakukan aktivitas membaca, mendengar, dan melihat konten-konten 
visual yang terdapat pada media sosial instagram. Sebagai prosumer selebgram akan 
terlebih dahulu mengkonsumsi informasi berupa visual maupun produk yang kemudian 
menjadi sebuah pengalaman dan pengetahuan baru. Selebgram akan mengkonstruksi 
makna dari proses konsumsi yang dilakukan, kemudian menjadikannya sebagai modal dan 
referensi dalam masa pra produksi konten. 

Untuk mengetahui proses konsumsi informasi serta kepentingan yang mendasari selebgram 
dalam melakukan aktivitas prosumer sebagai modal dan referensi pada masa pra produksi. 
Peneliti akan menganalisis data-data dari hasil temuan diantaranya seperti berikut. 

“…media jelas visual karena editing itu harus liat visual ya sama mungkin 
audio...” kata Riska 



“...cuman kalo sering itu pasti visual kayak youtube terus Instagram gitu 
tapi kalo dirumah malah main game, kalo audio ya music...” kata Fitri 

“...medianya ya kamera ya itu visual sih ya yang mirrorless sama hape itu 
buat edit gitu…” kata Yasmin 

“referensi sih pasti google ya kayak semuanya gitu ada wkwk dan pasti 
visual audio sih kan aku sering bikin video atau foto di instagramku gitu.” 
kata Tisandra 

“Pasti audio data tulisan sama visual. Paling sering pasti audio visual” kata 
Arsal 

“Kalo aku paling sering ya visual sih, Lebih ke teknik pengambilan gambar 
dan etika dalam ngambil gambar itu sih karena ada yang kayak orang atau 
masyarakat gitu ngehindar waktu diminta foto terus malah ada yang minta 
difoto gitu” kata Adip 

“Visual dan audio always” kata Abex 

Berdasarkan data-data diatas dapat dilihat bahwa jenis informasi yang dikonsumsi 
oleh selebgram sangat beragam. Seluruh informan pada penelitian ini mengaku 
mengkonsumsi informasi dalam bentuk visual dan audio dengan memanfaatkan 
berbagai media. Mulai dari data, foto, audio, hingga video yang secara aktif mereka 
konsumsi dengan menggunakan berbagai media seperi google, pinterest dan 
instagram. Melalui observasi pada akun instagram selebgram, peneliti dapat melihat 
bahwa informasi yang mereka konsumsi dalam berbagai bentuk dan berbagai media 
tersebut linier dengan konten yang akan mereka produksi dan sesuai dengan 
karakteristik mereka. Di buktikan dengan ketertarikan dan minat informan dalam 
mengkonsumsi konten informasi kemudian melihat hasil produksi konten informasi 
berupa teks, foto dan video yang dapat dilihat pada akun instagram masing-masing 
informan.  

Berikutnya, dari data-data diatas menunjukkan adanya aktivitas adopsi informasi 
yang dilakukan oleh selebgram dalam proses konsumsi. Aktivitas adopsi informasi 
merupakan bagian dari proses mengkonstruksi makna yang dapat diterapkan pada 
masa produksi. Peneliti membuktikan terdapat aktivitas adopsi informasi yang 
dilakukan oleh para selebgram dengan mengamati hasil konten yang diproduksi. 
Ketika informan mengatakan lebih memperhatikan style dan gaya berpakaian dalam 
mengkonsumsi informasi, konten informasi berupa teks, foto dan video yang 
dihasilkan oleh selebgram mengandung unsur gaya berpakaian yang menarik 
sehingga menunjukkan adanya aktivitas adopsi informasi yang dikembangkan 
sebagari inspirasi/referensi. Hal tersebut yang nantinya dijadikan sebagai sebuah 
pengalaman dan pengetahuan baru untuk kemudian diolah dengan melibatkan unsur 
pemasaran ide (creative destruction) dan menekankan unsur self-help serta lifestyle 
guna membentuk gambaran mengenai citra selebgram untuk membangun dan 
mempersuasi audiens. 

“Gayanya sih kayak baju, tempat dia foto, trus anglenya, terus sama 
sekitarnya dia terus lifestylenya, sama bagaimana dia mempengaruhi 
sekitarnya gitu sih sama lain lain banyak deh.” kata Alana 

“...aku biasanya cari referensi itu buat style outfit fashionnya itu kayak 
gimana pake baju gimana, terus cari pose foto yang bagus itu kayak 
gimana, kalo tone itu lebih liat feed yang sesuai juga buat Instagram aku ya 



seadanya aja tapi paling aku cari tutorial buat ngedit, tapi kalo di detail 
aku kurang sih kayaknya...” kata Yasmin 

“...pasti sih cara gayanya sih stylenya outfit yang dia pakek terus kalo cara 
ngetakenya posenya anglenya lightningnya terus aku suka music nih ya 
kadang suka pantengin indomusicgram ya aku liat seberapa effort dia buat 
ngecover atau making a music gitu sih jadi lebih ke seberapa unik dia...” 
kata Fitri 

“...ya pertama memang lagi gosipin apa yang lagi heboh apa yang lagi 
ngetrend apa gitu, misalkan gaun yang lagi hits apa jadi aku harus pake itu 
dan aku bakal foto dan aku bakal upload...” kata Revindia 

“…aku liat liat yang sekarang lagi diminati kayak gimana... aku lebih suka 
liat dari editannya yang bagus gimana gitu sih...” kata Riska 

“Kalo referensi sih biasanya dari gayanya terus teknik editing gitu sih.” kata 
Tisandra 

Berdasarkan data-data diatas, dapat dilihat bahwa enam dari sembilan 
informan yakni Alana, Yasmin, Revindia, Tisandra, Fitri dan Riska cenderung 
mengkomsunsi informasi dengan memperhatikan unsur-unsur seperti gaya, outfit, 
pose dan teknik mengedit sehingga dapat memperoleh hasil konten yang maksimal. 
Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada masing-masing akun menunjukkan 
adanya eksistensi yang dipertahankan oleh para informan dengan menjaga 
penampilannya pada media sosial mereka. Setiap konten yang diunggah 
menggambarkan bahwa mereka adalah sosok yang fashionable dan menarik. 
Sedangkan tiga informan lain justru memperhatikan unsur-unsur yang berbeda 
dalam mengkonsumsi informasi. 

“...komposisi pengambilan gambar, terus visual storytelling sama cara 
editingnya…” kata Arsal 

“Lebih ke teknik pengambilan gambar dan etika dalam ngambil gambar itu 
sih karena ada yang kayak orang atau masyarakat gitu ngehindar waktu 
diminta foto terus malah ada yang minta difoto gitu” kata Adip 

Dalam penelitian ini, dapat dijelaskan bahwa selebgram mengkonsumsi bentuk 
referensi yang beragam. Seperti komposisi pengambilan gambar, teknik editing, 
pose/gaya, style dalam menggunakan pakaian, tempat pengambilan foto/video dan 
lain sebagainya. Berdasarkan data-data yang diperoleh dari informan diatas, semakin 
mendukung adanya proses konsumsi informasi yang dilakukan oleh para selebgram 
sebagai modal dan referensi yang mempengaruhi selebgram dalam mengelola 
konten. Di era masyarakat informasi sekarang ini dapat digambarkan bahwa 
konsumsi masyarakat atas suatu produk/informasi dipengaruhi oleh publikasi 
produk melalui iklan-iklan pada media-media yang hadir. Perusahaan-perusahaan 
besar maupun e-commerce mulai mengubah budaya pada publikasi dengan 
menekankan brand content dan melibatkan unsur lifestyle branding. 

Berdasarkan analisis data-data yang telah dilakukan oleh peneliti, didukung dengan 
hasil observasi pada masing-masing akun media sosial Instagram informan, dapat 
disimpulkan bahwa kepentingan yang mendasari selebgram dalam aktivitas 
konsumsi sebagai referensi masa pra produksi bagi para selebgram secara garis besar 
adalah untuk menjadikannya sebagai perbandingan antara ide yang dimiliki secara 
original dengan trend yang sedang berkembang dan diminati pasar. Selanjutnya, 
tujuan lain bagi para selebgram adalah sebagai perbandingan atau ukuran agar dapat 



mengetahui bahwa konten yang diproduksi nantinya dapat diterima oleh semua 
kalangan. Selain itu referensi juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk 
membuat konten yang menarik dengan optimal. Proses konsumsi informasi sebagai 
referensi masa pra produksi dalam aktivitas prosumer memiliki peran penting dalam 
proses produksi konten. Informasi-informasi yang dikonsumsi nantinya akan secara 
otomatis menjadi sebuah pengetahuan dan pengalaman baru sehingga dapat 
dikonstruksi dan dijadikan modal awal dalam proses produksi konten. 

Teori prosumer Toffler (1984) yang menyatakan bahwa seorang prosumer 
merupakan seorang produser dan konsumer informasi. Selain itu, teori ini juga 
menyatakan bahwa produser dan konsumer adalah setara, atau tidak berbicara yang 
mana yang dilakukan terlebih dahulu. Pada penggunaan media sosial seperti 
instagram misalnya, adalah seorang prosumr karena mereka memiliki kapasitas 
untuk memproduksi dan mengkonsumsi informasi. Mereka tidak hanya sekedar 
memproduksi informasi, akan tetapi mereka juga mengkonsumsi berbagai informasi 
lainnya. artinya sesuatu yang di produksi dan yang dikonsumsi itu adalah sama, yaitu 
informasi. Teori tersebut berbeda dengan temuan dalam penelitian ini, yang mana 
para selebgram juga merupakan prosumer, akan tetapi yang membedakan adalah 
mereka harus melakukan aktivitas konsumsi informasi dengan membaca, melihat, 
mendengarkan berbagai bentuk media terlebih dahulu sebagai referensi pra produksi 
untuk mengetahui trend yang sedang berkembang, permintaan pasar dan tolak ukur 
agar konten yang di produksi nantinya dapat diterima oleh masyarakat. Temuan 
pada penelitian ini membuktikan bahwa untuk menjadi seorang prosumer, para 
selebgram harus melakukan proses konsumsi terlebih dahulu, dalam hal ini adalah 
melakukan aktivitas membaca, melihat mendengar, berdiskusi, dan aktivitas 
konsumsi lainnya. 

II.  Proses Produksi dan Kepentingan yang Mendasari: Tahapan Selebgram 
dalam Memproduksi Konten 

Prosumer merupakan istilah gabungan dari produsen (producer) dan konsumen 
(consumer). Konsep tersebut di sampaikan oleh Alvin Toffler pada tahun 1984. Hal tersebut 
didukung oleh Ritzer yang mengatakan bahwa perkembangan media sosial sangat erat 
kaitannya dengan kegiatan prosumption. Media sosial merupakan sebuah platform yang kini 
menjadi wadah semua orang untuk memproduksi dan mengkonsumsi informasi. Pada 
media sosial instagram, pengguna dapat secara aktif mengkonsumsi dan memproduksi 
konten informasi berupa foto maupun video. Selebgram sebagai produsen yakni ketika 
mereka melakukan aktivitas produksi. Seperti pengambilan foto/video, editing, menulis 
caption, melibatkan opini pribadi terhadap konten, membuat instastory, memposting 
konten, merespon hingga merespon komentar pada akun mereka. 

Untuk mengetahui proses produksi dan kepentingan yang mendasari selebgram dalam 
melakukan tahapan-tahapan aktivitas prosumer seperti yang telah disebutkan diatas. 
Peneliti akan menganalisis data-data berikut. 

 “...biasanya aku minta tolong sama pembantu di rumah kalo ga mamaku, 
aku sendiri sekarang ga terlalu focus sama endorse gitu gitu, soalnya lagi 
fokus kuliah, kalau senggang gitu dan lagi pingin mungkin aku niat in lagi 
buat ber ig (instagram) ria. Gatau ya banyak nolakin endorse sih karena ya 
kurang waktu aja sekarang sekarang ini sama kurang buat ngelola social 
mediaku” terang Alana. 

“Kalo biaya sih gaada karena kan aku ga hire photografer professional, jadi 
aku saling ngefotoin sama temen temen, jadi aku fotoin dia terus dia fotoin 
aku, paling kalo minta tolong sama orang lain paling aku traktir dia 
makan” ungkap Yasmin. 



Berdasarkan data-data yang diperoleh diatas, dapat dilihat bahwa selebgram sebagai 
informan dalam penelitian ini mengaku menggunakan bantuan orang lain dalam melakukan 
proses pengambilan gambar dalam memproduksi konten. Beberapa diantaranya memilih 
untuk menggunakan jasa fotografer yang dinilai lebih expert dalam hal pengambilan 
gambar. Namun beberapa informan juga mengaku memanfaatkan sumber daya manusia 
yang ada, seperti bantuan teman, orang tua hingga pembantu. Pada hasil observasi yang 
dilakukan oleh peneliti, ditemukan data-data yang menunjang pernyataan informan-
informan diatas. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil konten yang diunggah pada masing-
masing akun milik informan yang cenderung menampakkan potret diri selebgram pada 
setiap konten. Dari data-data yang diperoleh peneliti melalui hasil wawancara dan observasi, 
asumsi peneliti bahwa informan-informan diatas membutuhkan bantuan orang lain dalam 
proses pengambilan gambar adalah benar adanya. Informan-informan diatas cenderung 
menjadi objek foto dalam setiap konten yang diunggah dan menonjolkan hal-hal menarik 
pada diri mereka. 

Dalam proses produksi konten yang dilakukan oleh para selebgram, tentunya tidak lepas 
dengan adanya interaktivitas antara selebgram sebagai prosumer dan pengguna instagram 
sebagai audiens. Interaktivitas merupakan sebuah bentuk interaksi timbal balik atau respon 
yang terjadi di dunia maya. Di era masyarakat informasi sekarang ini, bentuk interaksi telah 
mengalami perubahan. Interaksi yang awalnya hanya terjadi di dunia nyata kini mulai 
berkembang dan terjadi di dunia maya, termasuk pada berbagai platform media sosial. Pada 
media sosial instagram, para selebgram juga melakukan interaksi kepada followersnya. 
Kegiatan dalam memproduksi konten berupa foto maupun video pada media sosial 
instagram memicu timbulnya interaktivitas antara selebgram dan pengguna yang ditandai 
dengan adanya aktivitas komentar di kolom konten. 

Preston (2001) yang merupakan salah satu ahli masyarakat informasi telah mengingatkan 
terjadinya berbagai perubahan masyarakat di era saat ini akibat perkembangan teknologi 
informasi yang semakin canggih. Menurut Preston, kemunculan sistem komunikasi 
multimedia yang interaktif bukan hanya menawarkan kemungkinan melakukan komunikasi 
tanpa batas, tetapi juga kehadiran beragam media yang menggabungkan antara teknologi 
komunikasi. Data-data yang diperoleh diatas menunjukkan adanya interaktivitas dan akses 
langsung pada audiens kepada selebgram. Melalui observasi peneliti pada masing-masing 
akun instagram selebgram sebagai informan, data yang dikatakan informan melalui 
wawancara sesuai dengan respon yang mereka lakukan. Akan tetapi, beberapa komentar 
yang disampaikan audiens kepada para selebgram diantaranya ada yang tidak mendapat 
respon. 

III. Kekuatan-Kekuatan Komersial Kapitalisme dibalik Aktivitas 
Endorsement di Kalangan Remaja 

Turner (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa konten selebriti menjadi dasar bagi 
media di abad 21 dan dalam beragam bentuk menunjukkan kapasitasnya untuk menarik 
perhatian dan mengarahkan konsumsi. Selebgram sebagai komoditas terbukti secara aktif 
mengelola konten yang diproduksi dengan berbagai strategi untuk mendapatkan beragam 
keuntungan. Meski tidak semua selebgram mengelola konten untuk mendapatkan 
keuntungan komersial. Dalam penelitian ini, peneliti ingin membuktikan adanya kekuatan-
kekuatan komersial yang berada dibalik aktivitas endorsement melalui data-data berikut 

“Pasti dapet dong namanya juga endorse masak iya aku ga untung, kadang 
juga dapet barangnya juga. Kalo Paid Promote atau endorse gitu 350K per 
post tapi bisa lebih kalo permintaannya banyak, misal harus posting dan 
story gitu, tapi ga banyak banyak juga sih lebihnya.” kata Alana 

“Kalo sekali upload kontennya foto ya itu 300-600 kalo video bisa 500-800-
1juta itu sekali posting, kalo story ya sekali itu 100-250 dan itu semua 



tergantung nih dia perusahaan yang bonafit apa bukan, terus tingkat 
kesulitannya kayak gimana sama idenya kayak gimana gitu sih.” kata 
Yasmin 

“Kalo story sendiri sih paling 50 ribu deh per post tapi kalo feed ya 100-150 
lah itu pun kalo difeed ya sebulan aja kalo lebih sih ya ada tarif sendiri ya 
kalo nambah sebulan lagi ya bayar dua kali hehe.” kata Tisandra 

 

Berdasarkan data-data yang diperoleh diatas, dapat dilihat bahwa selebgram sebagai 
informan dalam penelitian ini telah menetapkan tarif dalam mengunggah sebuah konten. 
Instagram yang memiliki fitur tambahan seperti instastory juga memberikan keuntungan 
tersendiri bagi para selebgram. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa tarif untuk sekali 
unggah di instastory dan feeds berbeda. Konten pada feeds cenderung lebih mahal 
dibanding dengan konten pada instastory, hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat kesulitan 
dan masa publish masing-masing konten. Faktor lain yang juga mempengaruhi tarif konten 
para selebgram adalah jumlah followers. Selebgram yang memiliki jumlah followers banyak 
memiliki tarif yang relatif lebih mahal. Selebgram menggunakan instagram sebagai sarana 
publisitas dan endorsement. Konten yang bersifat persuasif dan manipulatif disajikan dalam 
bentuk visual dan video untuk mengemas unsur-unsur endorsement dan kekuatan-kekuatan 
yang berada dibalik sebuah konten. 

Dalam penelitian ini telah ditemukan bahwa terdapat kekuatan-kekuatan komersial 
kapitalisme yang berada dibalik aktivitas prosumer selebgram dalam memproduksi konten 
endorsement. Data-data yang telah dianalisis diatas menunjukkan bahwa terdapat praktik-
praktik selebgram yang telah berkembang menjadi kaki tangan kapitalisme untuk 
mempengaruhi pola konsumsi menjadi semakin konsumtif. Perusahaan maupun e-
commerce menjadikan selebgram sebagai brand ambassador untuk membantu 
memasarkan sebuah produk dan mempromosikan produk tersebut agar menjangkau seluruh 
kalangan yang dimiliki para selebgram. Kekuatan-kekuatan komersial kapitalisme yang 
berada dibalik aktivitas prosumer selebgram dalam memproduksi konten dipengaruhi oleh 
berbagai faktor. Meski didominasi dengan kekuatan-kekuatan komersial kapitalisme, 
beberapa informan mengaku tidak mendapat provit komersial ketika klien yang bekerja 
sama dengannya memiliki kedekatan emosional seperti teman dekat dan keluarga. Temuan 
selanjutnya, terdapat informan yang tidak menjadikan keuntungan komersial sebagai alasan 
utama dalam pembuatan konten. Selebgram tipe seperti ini mengaku memiliki tujuan utama 
untuk berkarya dan dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang lebih. Ia 
memegang prinsip bahwa keuntungan komersial adalah bonus dari hasil berkarya. Melalui 
hasil observasi, peneliti menemukan bahwa konten yang diproduksi oleh para selebgram ini 
mengandung kekuatan komersial yang minim. 

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai proses produksi dan 
konsumsi informasi serta kepentingan yang mendasari selebgram dalam aktivitas prosumer 
ini berkaitan dengan fokus penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 
Pertama dalam penelitian ini, ditemukan bahwa prosumer mengalami berbagai 
perkembangan. Prosumer yang disebutkan oleh Alfin Toffler merupakan seseorang yang 
memproduksi sekaligus mengkonsumsi informasi. Akan tetapi temuan dalam penelitian ini 
mengatakan bahwa para selebgram sebagai prosumer harus mengkonsumsi informasi-
informasi sebagai referensi masa pra produksi terlebih dahulu sebagai modal pengetahuan 
dan pengalaman baru kemudian mengkonstruksi makna dari proses konsumsi yang 
dilakukan sehingga mampu memproduksi konten-konten teks berupa foto dan video. Kedua 
adalah jenis informasi yang dikonsumsi oleh selebgram sangat beragam. Mulai dari data, 
foto, audio hingga video yang secara aktif mereka konsumsi dengan menggunakan berbagai 



media berbasis website. Informasi yang mereka konsumsi dalam berbagai bentuk dan 
berbagai media tersebut linier dengan konten yang akan mereka produksi dan karakteristik 
mereka. 

Ketiga adalah di era masyarakat informasi sekarang ini dapat digambarkan bahwa konsumsi 
masyarakat atas suatu produk/informasi dipengaruhi oleh publikasi produk melalui iklan-
iklan pada berbagai media yang hadir. Selebgram dalam praktik-praktik prosumer untuk 
memproduksi konten menekankan brand content dan melibatkan unsur lifestyle branding 
untuk mengubah budaya publikasi agar dapat menjangkau audiens dalam tingkat mikro. 
Selanjutnya adalah kepentingan yang mendasari selebgram dalam proses konsumsi secara 
garis besar adalah untuk menjadikan perbandingan antara ide yang dimiliki secara original 
dengan trend yang sedang berkembang dan diminati pasar, sebagai tolak ukur untuk 
membuat konten yang menarik dengan optimal. Selebgram menggunakan media sosial 
instagram sebagai saran publisitas konten yang mereka produksi untuk memperluas konten 
promosi (endorsement). Kelima adalah dalam penelitian yang dilakukan oleh Shane Tilton 
(2011) ditemukan bahwa selebgram secara kuantitatif dibatasi dengan 6000 followers dan 
membentuk ceruk tema tertentu. Pada penelitian ini ditemukan bahwa selebgram sebagai 
informan memiliki pengikut lebih dari 6000 followers tetapi mayoritas justru tidak 
membentuk konten dalam ceruk tema tertentu.  
Keenam pada teori prosumer tidak ada yang membahas mengenai literasi. Temuan lainnya 
dalam penelitian ini adalah, para selebgram sebagai prosumer yang memproduksi konten 
teks berupa foto maupun video mempunyai kemampuan menulis caption dengan melibatkan 
opini pribadi dan seni dalam pengambilan foto serta editing yang menandai bahwa mereka 
memiliki literasi yang tinggi sehingga dapat digunakan untuk mengemas konten yang 
mereka produksi. Ketujuh adalah proses produksi konten yang dilakukan oleh selebgram, 
tentunya tidak lepas dari adanya interaktivitas yang terjadi antara selebgram sebagai 
prosumer dan pengguna instagram sebagai audiens. Interaktivitas merupakan bentuk 
interaksi timbal balik atau respon yang terjadi pada dunia maya. Interaktivitas dalam 
penelitian ini ditandai dengan adanya relasi likes, follow dan komentar yang dilakukan oleh 
audiens dan selebgram. Selanjutnya adalah selebgram lekat dengan komoditas yakni 
property komersial yang harus dikelola dengan strategi untuk mendapatkan berbagai 
keuntungan. Praktik-praktik produksi teks berupa foto dan video yang dimediasi oleh 
instagram menjadikan selebgram sebagai prosumer aktif dalam berbagai aktivitas termasuk 
endorsement. Kesembilan penelitian ini ditemukan bahwa terdapat kekuatan-kekuatan 
komersial kapitalisme yang berada dibalik aktivitas prosumer selebgram dalam 
memproduksi konten endorsement. Terakhir, dalam penelitian ini ditemukan tipologi 
selebgram dalam proses produksi dan konsumsi informasi serta kepentingan yang 
mendasari selebgram dibalik aktivitas prosumer dan kekuatan-kekuatan komersial 
kapitalisme yang berada dibalik aktivitas endorsement 
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