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Menjadi

yang BERDAYA
Bukan sekadar dibayar untuk posting produk.
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Kampung digital menjadi lahan basah untuk 
menggaet konsumen-konsumen baru 
dengan cara kreatif. Seorang infl uencer

menjadi sosok penting yang ikut mengangkat 
dan memberikan citra positif terhadap sebuah 
brand. Lebih dari sekadar memajang foto 
produk, kehadiran mereka punya dampak besar 
dalam menjaga kelanggengan sebuah brand

di pasaran. Seperti apa tren ke depannya dan 
apa yang perlu dipahami, baik oleh infl uencer

maupun pihak brand?

Harus Punya Niche
Di era efisiensi pembiayaan, banyak perusahaan 
berlari ke media sosial untuk membuat brand 

mereka berkibar di pasaran. Kampung media 
sosial tidak sekadar menjadi jendela pamer, tapi 
juga punya ‘orang penting’ dan para ‘selebritas’ 
yang  memiliki  massanya sendiri. Hebatnya lagi, 
seseorang tidak perlu menjadi public fi gure atau 
artis di luar dunia maya untuk bisa menempati 
posisi itu.

“Mereka ini adalah sosok yang dilihat, 
dipercaya, dan dijadikan sumber referensi saat 
seseorang ingin mengetahui isu-isu atau tren 
tertentu. Dari sinilah muncul istilah infl uencer,” 
jelas Oddie Randa, Managing Director 

GUSHCLOUD Indonesia, platform jejaring 
digital infl uencer di Indonesia. Sebab, melalui 
informasi atau kekuatan opininya, mereka tidak 
hanya bisa menarik ratusan ribu hingga jutaan 
follower, tetapi juga memengaruhi pola pikir dan 
keputusan dari ‘rakyat’ mereka ini. 

Memanfaatkan loyalitas follower, banyak brand

yang menangkap fenomena ini sebagai peluang 
besar untuk mendekatkan produk mereka ke 
target market yang sesuai dengan niche yang 
dibawa oleh sebuah produk. Fenomena ini 
terutama terjadi seiring dengan booming Twitter 
pada tahun 2011. 

“Apa pun media yang dipakai, kekuatan utama 
seorang infl uencer ada pada konten,” tegas 
Oddie. Ia kemudian menyebut nama Arief 
Muhammad, salah satu infl uencer yang bersinar 
lewat akun @Poconggg di Twitter. Ia kemudian 
hijrah ke YouTube, berganti media dari kata-kata 
ke visual. “Namun, karena pada dasarnya ia jago 
menciptakan konten, ia tetap berhasil menarik 
massa yang besar,” lanjutnya.

Dalam hal ini, spesialisasi atau niche menjadi 
kata kunci yang penting. Sebab, kekuatan konten 
seorang infl uencer bergantung pada sebaik 
apa ia menguasai topik, isu, atau tren tertentu. 
Khususnya jika infl uencer ingin menarik target 
brand dan massa dengan niche tertentu. Menurut 
Oddie, di Indonesia saat ini telah berkembang 
sedikitnya 10 kategori, di antaranya kesehatan, 
olahraga, kuliner, parenting, kecantikan, fashion,
travel, musik, sinematografi, dan teknologi/gadget.

“Dalam tiga tahun terakhir tren spesialisasi  
mulai beranjak, dari yang awalnya dikuasai oleh 
beauty dan fashion, sekarang ke olahraga,” 
ungkap Oddie. Apakah itu tentang pilihan 
olahraganya, seperti lari atau yoga, atau 
tentang gadget dan bahasan tentang pernak-
pernik yang membuat aktivitas olahraga 
menjadi lebih bermanfaat 
dan menyenangkan.

Bukan Asal Posting
Dulu orang berpikir bahwa jumlah 
posting-an dan besar follower menjadi 
kunci utama keberhasilan seorang 
infl uencer dalam kampanye digital yang 
dilakukannya untuk sebuah brand atau
produk. Kini, dua hal di atas dimaknai dan 
didekati dengan cara yang berbeda. 

Dari sudut pandang brand, kesuksesan 
dalam mengikutsertakan infl uencer, menurut 
Oddie, sangat bergantung pada tujuan 
marketing yang ingin didapat. Ada dua hal 
besar yang menjadi tujuan dari sebuah 
kampanye produk. Pertama, meningkatkan 
kesadaran konsumen terhadap hadirnya 
sebuah brand atau produk. Kedua,
meningkatkan loyalitas pengguna terhadap 
sebuah brand atau produk.

“Apabila tujuannya meningkatkan 
awareness, maka yang dikejar adalah 
mendapatkan eye balls atau perhatian dari 
sebanyak mungkin audiensi atau follower.
Jumlah follower seorang infl uencer menjadi 
patokan,” jelas Oddie. Pikirkan pula 
pendekatan yang ingin digunakan. Apabila 
ingin sensasional misalnya,   sebuah brand

sebaiknya merujuk pada infl uencer yang 
punya reputasi ini. Contohnya, Syahrini yang 
lekat dengan image princess dan bling-bling.

Untuk brand atau produk yang telah melekat 
di kepala konsumen, tahap yang selanjutnya 
dicari adalah loyalitas. “Infl uencer yang dicari 
adalah opinion leader, seorang spesialis di isu 
tertentu,” lanjut Oddie. Dalam hal ini jumlah 
follower bukan ukuran utama, tapi sejauh apa 
pendapat atau rekomendasinya ditunggu dan 
dianut oleh para pengikutnya.

Dua fokus target marketing di atas ikut 
memberikan tanggung jawab lebih dari seorang 
infl uencer. Bukan asal posting foto dan kata-
kata, tapi ada juga metrik atau target-target 
terukur dari sebuah brand yang harus dipenuhi. 

Untuk meningkatkan awareness misalnya, 
bisa diukur dengan menilai seberapa viral 
sebuah konten dan berapa banyak jumlah 
orang yang terpapar oleh informasi produk 
yang diluncurkan melalui media digital 
tersebut. Untuk loyalitas, bisa diukur dengan 
terpenuhinya target peningkatan penjualan 
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sebagai hasil kampanye digital sebuah produk 
oleh infl uencer. “Sebab, brand akan  makin 
kritis dalam menyikapi media sosial marketing

ini. Mereka tidak ingin buang-buang uang 
percuma,” tekan Oddie lagi.

Jangan Palsu
Sekarang ini seseorang bisa saja membeli 
ribuan follower untuk menarik perhatian 
brand, tapi ini sangat tidak disarankan. 
Memang, mereka akan retweet apa saja yang 
Anda posting di akun media sosial, bahkan 
memberikan shout out atau respons cepat. 
Namun, pendapat mereka ini biasanya bersifat 
sekenanya dan pabrikan.

Kehadiran dan suara-suara para follower

palsu ini juga menutup suara-suara follower 

setia yang lebih jujur dan orisinal dalam 
merespons. Hal ini berdampak buruk bagi 
kredibilitas infl uencer maupun brand yang 
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diwakili. Oleh sebab itu, Oddie mengatakan 
bahwa ke depannya jumlah follower  bukan 
menjadi satu-satunya yang bisa dijadikan 
patokan saat memilih seorang infl uencer.

Orisinalitas menjadi bahan baku penting 
seorang infl uencer dalam memenangkan 
loyalitas follower. Lebih dari sekadar 
meningkatkan jumlah massa, ini adalah bisnis 
membangun kepercayaan dan ketulusan 
dengan para follower. Untuk bisa berada dalam 
relasi seperti ini, seorang infl uencer dituntut 
peka dalam menjawab kebutuhan pengikutnya. 

“Anda tidak bisa membuat follower mengikuti 
apa perkataan Anda, apabila Anda tidak bisa 
menjawab apa yang menjadi ‘kesakitan’ dan 
kebutuhan mereka,” tegas Oddie, lagi. 

Infl uencer ≠ Komoditas
Menurut Oddie, kesalahan yang sering 
ditemukan olehnya adalah masih banyak 
brand yang berusaha memaksakan 
idealismenya. Misalnya, dengan terlalu banyak 
memberikan batasan. Tidak sedikit juga yang 
menyetir gaya pendekatan dan eksekusi yang 
dipakai oleh infl uencer.

Alhasil, keluaran yang dihasilkan oleh 
infl uencer tidak lagi bersifat orisinal. Dan hal 
ini dengan mudah bisa dirasakan oleh para 
follower setia mereka. Berikutnya, yang terjadi 
bukannya tertarik, para follower ini justru 
meninggalkan si infl uencer karena merasa telah 
kehilangan identitas sosok yang diidolakannya. 

“Brand harusnya cukup dewasa untuk 
membebaskan para infl uencer saat berkarya 
dan berkreasi dalam batas koridor yang wajar. 
Apalagi, bisnis infl uencer ini adalah dunia baru, 
yang mungkin brand sendiri belum cukup sadar 
seperti apa karakteristiknya,” papar Oddie, 
mengingatkan. Hal lain yang menurutnya 
sangat penting dalam menjalin relasi profesional 
yang sehat adalah dengan mengingat bahwa 
infl uencer bukanlah objek alat atau komoditas. 
Mereka adalah individu dengan personalitas 
yang beragam dan mandiri. 

Contohnya saat Toyota Indonesia ingin 
meningkatkan jumlah subscriber di channel 
Youtube mereka. Sebelumnya, mereka 
mencoba menjaring lewat kompetisi, tapi tidak 
berhasil. "Konten memegang peran penting. 
Harus bagus dan di-posting oleh chanel

Toyota sendiri," jelas Oddie. 
Melalui pendekatan ini, Gushcloud 

menggandeng empat infl uencer, Raditya 
Dika, Chandra Lio, Arief Muhammad, 
Skinny Indonesian 24, untuk membuat konten 

yang hanya di-posting di channel Toyota. 
Tujuannya, agar viewer lebih terhubung 
dengan channel Toyota. 

Meskipun konten hanya diluncurkan di 
channel milik Toyota, tapi klien memberikan 
kebebasan bagi para infl uencer untuk 
menerjemahkan materi dalam gaya orisinal 
mereka masing-masing.

"Kurang dari dua bulan dari target waktu, 
jumlah subscriber sudah melebihi target!" 
ungkap Oddie senang.

Dahulukan Gaya Hidup
Dahulu, sebuah brand cukup mengirimkan 
brief sebagai bahan kampanye digital sebuah 
produk. Namun, absennya pengalaman 
interpersonal antara infl uencer dengan brand

serta produk akan bermuara pada hasil konten 
yang ‘kodian’ atau tidak bernyawa. Akhirnya, 
follower kesulitan untuk terhubung dengan 
produk atau brand tersebut.

Demi memperbaiki kesalahan ini, Oddie dan 
tim dari Gushcloud mendekatinya dengan cara 
berbeda. Salah satunya studi kasusnya, saat 
mereka menggarap kampanye digital untuk 
produk es krim merek Glico Wings, asal Jepang. 
Mereka memilih beberapa infl uencer yang fokus 
di review makanan, lalu mengajak mereka 
untuk merasakan pengalaman pribadi dengan 
berkunjung ke pabrik es krim Glico Wings 
di Jepang.

Selama di sana, mereka tidak dijejali product

knowledge. Selama lima hari itu mereka tidak 
diperlakukan sebagai komoditas, tapi sebagai 
rekanan. “Pengalaman positif dan penghargaan 
ini mendorong para infl uencer membuat 
konten yang tulus, orisinal, dan engage dengan 
pengikut mereka,” ungkap Oddie. 

Hasilnya sangat terlihat. Kampanye produk 
es krim Glico menjadi viral di media sosial. 
Banyak yang penasaran mencoba es krim 
tersebut. “Hebatnya lagi, tanpa diminta para 
follower ikut posting foto mereka bersama 
Glico dan memberikan review mereka dengan 
senang hati. Artinya peran infl uencersebagai
pemicu berhasil menggerakkan orang,” lanjut 
Oddie, senang.

Pengalaman pribadi para influencer terhadap 
produk ini memudahkan mereka dalam 
menyuntikkan gaya hidup ke dalam materi 
konten. Bahwa tidak perlu meluangkan 
waktu khusus untuk makan es krim. Sambil 
mengerjakan deadline pun sama nikmatnya! 
Cara ini berhasil membangun relasi antara 
keseharian konsumen dengan produk. 

Brand harus cukup 
dewasa untuk 
membebaskan 
para influencer 
saat berkarya dan 
berkreasi dalam 
batas koridor 
yang wajar. 

“Dahulukan pengalaman dan suntikkan dalam 
gaya hidup. Soal pengetahuan tentang produk 
bisa menyusul kemudian. Jadi, konsumen tidak 
keburu bosan dan pergi,” lanjut Oddie. Untuk 
kasus es krim Glico Wing, maka bersama 
tim infl uencer ia akan mulai menerangkan 
kandungan-kandungan bahan es krim yang 
membuat produk mereka ini istimewa dan 
berbeda dari produk lainnya. ■ NAOMI
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