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ABSTRACT
Nowadays, the use of social media has grown rapidly, doubles as one of the most effective promotional 
media, one of which is to use the services of influencers. Influencers bring brands closer to consumers 
by blurring the boundaries usually built conventional promotional media. The research method applied is 
indirect observation method by analyzing previous research and collecting data obtained online as a case 
study. Founding shows that influencers has become a fetish for consumers of a brand. Consumers are 
would rather being loyal to the influencers they follow instead of brands. Influencer, a pop culture phenom-
enon is one of the variables in building commodity fetishism in the modern world. However, fetishism can 
results in over-exploitation of consumer spending habit. Therefore there must be preventive steps that must 
be taken to create a system that can protect consumers, in the effort of creating a positive synergy between 
the brand, the influencers and the consumers, without any party being harmed.
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ABSTRAK
Media sosial telah berkembang dengan pesat. Saat ini, media sosial juga merangkap menjadi media pro-
mosi yang paling efektif, salah satunya adalah dengan menggunakan jasa influencer. Influencer mendekat-
kan brand dengan konsumen dengan cara mengaburkan batasan yang biasanya terbangun dengan media 
promosi konvensional.  Metode penelitian yang diterapkan adalah metode observasi tidak langsung den-
gan melakukan analisa terhadap penelitian sebelumnya dan kumpulan data yang diperoleh secara daring 
sebagai studi kasus. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa influencer menjadi sebuah fetis tersendiri 
bagi konsumen sebuah brand. Konsumen tidak lagi setia kepada brand, melainkan kepada influencer yang 
diikuti. Influencer sebagai fenomena budaya populer merupakan salah satu variabel pembangun fetisisme 
komoditas dalam dunia moderen. Akan tetapi, fetisisme dapat memicu timbulnya eksploitasi berlebih ter-
hadap pola belanja konsumen. Oleh karena itu harus ada langkah-langkah preventif yang harus dilakukan 
untuk menciptakan sebuah sistem yang bisa melindungi konsumen, sehingga tercipta sinergi positif antara 
brand dan konsumen, tanpa ada pihak yang dirugikan.

Kata Kunci: Media sosial, fetisisme, komoditas.
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PENDAHULUAN
Fesyen adalah salah satu cabang industri yang dinamis, terutama fesyen wanita dalam dunia moderen 
dimana keinginan konsumen juga selalu berubah-ubah. Keberagaman dalam pasar berlipat ganda, 
menghasilkan tuntutan-tuntutan spresifik yang harus selalu dipenuhi, dengan demikian meningkatkan 
pula jumlah komoditas yang diproduksi. Disamping itu seiring dengan bertambahnya kompleksitas du-
nia fesyen, pilihan yang disediakan bagi konsumen bertambah banyak, sehingga muncul tuntutan bagi 
komoditas untuk memiliki nilai-nilai tambahan disamping fungsi dasar yang dimiliki.

Gambar 1. Perubahan tren fesyen wanita
(sumber: http://mymodernmet.com)

Semakin banyaknya varian komoditas didukung oleh perkembangan internet dewasa ini, semakin me-
leburkan batasan antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Produsen mencoba menganalisa ke-
inginan konsumen untuk memenuhi kebutuhan konsumen tersebut dan dalam waktu yang bersamaan 
membuat sedikit perubahan untuk membuat tren baru. Analisa terhadap tren-tren sebelumnya dan 
bagaimana tren tersebut berkembang, menjadi masukan bagi para produsen untuk mengembangkan 
produknya di masa depan, dengan demikian secara tidak langsung bisa menciptakan kebutuhan-ke-
butuhan baru.  

Di sisi lain, konsumen bukan hanya menjadi audiens pasar yang pasif, melainkan sudah menjadi 
kelompok konsumen yang dinamis dan menginginkan keunikan tersendiri walaupun keunikan tersebut 
tetap saja merupakan bagian dari naratif umum yang diciptakan oleh market itu sendiri. Simmel (1957) 
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berpendapat bahwa ini adalah karakteristik yang unik dari dunia fesyen dimana fesyen memiliki kuasa 
untuk membentuk kepatuhan sosial yang disaat bersamaan merupakan bentuk dari differensiasi antar 
individu. Pernyataan Simmel ini didukung oleh foto esay karya Hans Eijkelboom (2014) yang mendoku-
mentasikan pejalan kaki di berbagai titik di Kawasan urban selama 2 jam dalam kurun waktu lebih dari 
20 tahun. Hasil dari dokumentasi Eijkelboom membuktikan bahwa gaya fesyen selalu berubah sesuai 
jaman yang jika dilihat secara keseluruhan justru menunjukkan fesyen sebagai sesuatu yang homogen.

Gambar 2. Kolase Hans Eijkelboom, Amsterdam 2003
(sumber: http://uk,phaidon.com)

Karakteristik makna yang diciptakan dari bahasa meta ini menjadikan fesyen sebagai objek fetis yang 
memberikan produk biasa makna tambahan seperti status sosial, seni, ekspresi diri, bahkan gerakan-
gerakan tertentu. Fetisisme ini menghasilkan narasi representasi komoditas yang rumit, yang pada 
akhirnya merubah pola interaksi antara produsen fesyen dan konsumen. 

Dunia Fesyen dan Influencer
Kemudahan akses informasi di abad 21 memungkinkan seseorang mendapatkan pengaruh dari mana 
saja. Remaja di Indonesia tidak lagi hanya mendapatkan pengaruh dari selebriti lokal Indonesia saja, 
namun juga bisa mendapatkan pengaruh dari selebriti internasional. Pengaruh ini juga tidak terbatas 
hanya dari kalangan selebritas saja, melainkan juga bisa diperoleh dari beberapa orang yang dianggap 
sebagai influencer atau Key Opinion Leader. 
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Menurut Kumparan.com (2017), influencer adalah orang-orang yang punya followers (pengikut) atau 
audience yang cukup banyak di media sosial dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap pengikut 
mereka. Influencer bisa meliputi selebriti, selebgram (selebriti Instagram), blogger, Youtuber, dll. Influ-
encer sangat dipercaya oleh para pengikutnya, sehingga semua yang dilakukan oleh para influencer 
ini, memiliki pengaruh yang sangat signifikan bagi pengikutnya. Hampir semua produk atau jasa yang 
digunakan oleh para influencer, menarik perhatian pengikutnya juga, sehingga pada dewasa ini, peng-
gunaan influencer dalam pemasaran merupakan pilihan logis yang banyak digunakan oleh pihak pe-
masar. Alasannya adalah, dengan biaya yang lebih murah, pihak pengiklan bisa mendapatkan cakupan 
yang sama bahkan lebih luas apabila menggunakan jasa influencer. 

Gambar 3. Influencer Instagram
(sumber: http://starngage.com)

Dari segi audiens sendiri, konten promosi yang dibaca melalui laman media sosial milik influencer 
tidak terasa seperti iklan pada umumnya. Audiens memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap 
influencer, sehingga brand awareness yang terbentuk dari unggahan influencer tersebut adalah brand 
awareness yang positif. 

Berbeda dari iklan di majalah, televisi atau papan reklame yang terkesan berlebihan atau bahkan 
tampak berbohong, unggahan influencer terasa lebih dekat dan relatable bagi para audiensnya. Hal ini 
didukung juga dengan data yang mengatakan bahwa 8 dari 10 konsumen terbukti sangat mempercayai 
rekomendasi dari orang yang dikenalnya (Marketeers.com, 2018). Akan tetapi, influencer bukanlah se-
orang yang dikenal dekat oleh konsumen. Lalu bagaimana influencer tersebut dapat memiliki dampak 
yang begitu signifikan terhadap opini konsumen sehingga dapat membentuk opini-opini tertentu hanya 
melalui unggahan di media sosial saja? 
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METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan pendekatan observasi tidak langsung terhadap literatur dan hasil 
penelitian pendahulu. Observasi adalah salah satu metode penelitian paling penting dalam ilmu 
sosial dan sekaligus salah satu yang paling beragam. Faktanya, observasi dapat dianggap seba-
gai dasar kehidupan sosial sehari-hari bagi kebanyakan orang, manusia adalah pengamat yang 
rajin tentang perilaku dan lingkungan. 

Melalui observasi ditarik kesimpulan mengenai suatu masalah untuk kemudian ditarik kesimpulan. 
Dengan menggunakan observasi tidak langsung pengamatan langsung, seorang peneliti memiliki 
kesempatan untuk lebih dekat dengan bidang penelitian sambil mempertahankan posisi orang 
luar atau tamu (Kostera 2007).
 
ANALISA
Influencer, Fetisisme Budaya Populer dan Fetisisme Komoditas
Komoditas benda menjadi sesuatu yang menarik ketika konsumen melekatkan makna kepada ko-
moditas tersebut. Seperti yang telah dijabarkan diatas, makna ini merupakan makna tambahan yang 
berada di luar fungsi bawaan sebuah produk. Contohnya, sepatu yang berfungsi sebagai alas kaki dan 
pelindung kaki, apabila memiliki merek tertentu akan memiliki makna berbeda di benak konsumen. 
Makna direpresentasikan dalam beberapa sistem yang dapat berdiri sendiri, yang juga bisa terjalin 
dalam sebuah strategi marketing yang rumit. Contohnya paduan gambar dan narasi produk banyak 
digunakan dalam media cetak untuk memamerkan produk sekaligus menciptakan struktur semantik 
yang menjadi penghubung antara produk dan konsep makna yang diberikan, meskipun kadang kedua 
hal tersebut tidak memiliki hubungan langsung. 

Barthes (1968), berargumen bahwa “use-value is frequently replaced by exchange value achieved 
by narratives of representation of the commodities, an interaction between a language of forms and a 
meta-language of fashion literature” (Barthes, 2006 [1968]: 43). Argumen ini mendukung narasi seba-
gai variabel penting yang dapat memberikan nilai tambahan terhadap sebuah produk. 

Dalam era digital, penggunaan media cetak banyak tergantikan oleh visual dan narasi yang dibuat oleh para 
influencer, menjadikan influencer sebagai salah satu contoh fetisisme yang relevan dengan budaya populer 
di abad 21 ini. Fetis (fetish) berasal dari Bahasa Portugis feitico yang berarti artifisial. Influencer dalam hal 
ini merupakan perwujudan dari fetisisme budaya populer karena memiliki sekelompok audiens yang cukup 
militan dalam melakukan ‘pemujaan’ terhadap segala sesuatu yang dilakukan oleh mereka. 
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Tingkat pemujaan audiens terhadap influencer ini dapat dikategorikan sebagai fetis karena pada ta-
hap tertentu menghasilkan pemujaan buta yang bisa mengakibatkan hal-hal negatif. Seperti gambar 
di bawah ini menunjukan sisi negatif dari budaya influencer, di mana beberapa influencer di Insta-
gram mempromosikan sebuah produk kecantikan yang tidak direkomendasikan oleh dokter. Influencer 
tersebut hanya mementingkan pemasukan, sehingga tidak mencoba secara langsung masing-masing 
produk yang dipromosikan. 

Gambar 4. Contoh dampak negatif influencer di Instragram
(sumber: http://instagram.com)

Apabila dikembalikan ke fungsi dasarnya, komoditas bukanlah sesuatu yang menarik untuk dibahas. 
Komoditas menjadi menarik ketika sekelompok orang memberi makna tambahan terhadap komoditas 
tersebut. Menurut Marx, we do not buy clothes just for the use value, but we value object that stands 
‘in relation to other commodities`, and gains its value through this relation (Marx, 1867:1). Relasi yang 
terbentuk di sini adalah relasi antara produk/jasa, dengan para influencer dan konsumen. Konsumen 
mempercayai bahwa produk/jasa tertentu memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk/
jasa lain karena adanya relasi antara produk/jasa tersebut dengan para influencer dan fetis yang dimi-
likinya. Secara tidak langsung fetisisme budaya popular terhadap influencer ini juga menciptakan feti-
sisme komoditas yang mengakibatkan konsumen memiliki keharusan untuk menggunakan produk/jasa 
serupa terlepas apakah produk/jasa tersebut benar-benar merupakan kebutuhan dasar yang harus 
dipenuhi. 

PENUTUP
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, terdapat kaitan yang era tantara fenomena influencer 
dengan fetisisme budaya populer dan fetisisme komoditas. Influencer sebagai fenomena budaya pop-
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uler merupakan salah satu variabel pembangun fetisisme komoditas dalam dunia moderen. Berbeda 
dengan fenomena selebritas, influencer dirasa lebih memiliki kedekatan dan relasi dengan audiens 
karena memiliki media komunikasi yang dapat diakses dengan mudah oleh audiens. Selain itu siapa 
saja bisa menjadi seorang influencer, sehingga konsumen seolah menemukan gambaran ideal dirinya 
sendiri melalui influencer yang diikuti. 

Komoditas sendiri dimaknai melalui sistem relasi sosial yang kemudian menghasilkan persepsi 
bahwa komoditas tersebut memiliki nilai tambahan yang melekat di luar fungsi dasarnya. Dengan 
cara yang sama cahaya yang dipantulkan oleh sebuah objek dipersepsikan oleh manusia bukan 
hanya sebagai hasil dari kerja saraf optik, melainkan sebagai bentuk obyektif dari sesuatu yang 
tidak berhubungan dengan cara kerja mata itu sendiri (Marx, 1867: 83). Oleh karena itu, nilai 
diciptakan di luar fungsi dasar sebuah produk, teori Marx digunakan untuk menganalisa dan me-
mahami perubahan-perubahan yang terjadi dalam perkembangan fetisisme budaya populer dan 
fetisisme komoditas di dunia modern, yang saat ini didominasi oleh fetisisme terhadap influencer 
di media sosial. 

Analisa ini kemudian dapat digunakan oleh industri untuk memprediksi tren berikutnya, hasil ana-
lisa kemudian akan diterapkan pada sistem relasi sosial antara produk dan konsumen, sehingga 
dapat menciptakan sistem yang baru yang sesuai dengan perkembangan dunia digital, dengan 
tujuan untuk meningkatkan daya beli atau keinginan konsumen untuk membeli produk/jasa yang 
ditawarkan.

Akan tetapi, harus ada langkah-langkah preventif yang harus dilakukan untuk menciptakan sebuah 
sistem yang bisa melindungi konsumen dari segala sesuatu yang dapat merugikan konsumen itu sendi-
ri, baik yang dilakukan oleh pemasar produk maupun oleh influencer, sehingga dapat meminimalisir 
dampak-dampak negatif yang mungkin timbul dari fetisisme dunia fesyen dan dunia influencer di masa 
mendatang.
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