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Walaupun tren mengenai selebgram dan inﬂuencer sudah lama
marak di Indonesia, namun baru-baru ini muncul lagi tren micro
inﬂuencer yang baru saja menggegerkankan jagad digital. Mereka
memberikan warna baru yang unik di masing-masing platform
social media yang digelutinya.

yang kecil. Kelebihan dari micro inﬂuencer ialah engagement rate
yang cenderung lebih tinggi dari artis biasa. Mereka juga lebih
relevan di kalangan pengikutnya. Dan yang paling penting, mereka
adalah trusted advocator karena cara mereka me-review sebuah
produk lebih jujur dan apa adanya.

Micro inﬂuencer ialah inﬂuencer yang memiliki followers yang
relatif kecil di kisaran 1.000 - 50.000 dan cenderung bermain di
segmen niche tertentu. Misalnya para micro inﬂuencer ini hanya
terkenal di TikTok atau Instagram. Atau mereka chef atau beauty
blogger yang terkenal dengan review-nya di kalangan komunitas

Data McKinsey Juni 2020 menunjukkan 16% masyarakat Indonesia
mencari informasi melalui “someone talking about it on social
media”. Ini merupakan momentum bagi brand untuk
memanfaatkan microinﬂuencer sebagai trusted advocator untuk
segmen pasar yang lebih niche dan relevan.

RIDING THE
“DIGITAL WOM”
WITH MICROINFLUENCER

THE BOOM

OF IG LIVE
Imbauan physical distancing atau menjaga jarak
dengan orang masih terus digalakkan. Masyarakat
pun mulai mencari cara baru untuk tetap
bersosialisasi dengan kerabat. Instagram jadi salah
satu aplikasi yang mencatatkan lonjakan pengguna
di tengah kampanye #DiRumahAja hampir di
seluruh dunia. Buktinya, pengguna ﬁtur siaran
langsung (live streaming) meroket.
Rupanya, ﬁtur live Instagram menjadi solusi yang
banyak dipilih untuk berinteraksi dengan follower
sekaligus mengusir kebosanan. Bahkan, banyak
selebriti dan inﬂuencer menciptakan segmen acara
sendiri di IG Live seperti Miley Cyrus dan Cardi B.
Ada pula yang melakukan konser daring seperti
Chris Martin dan Niall Horan.

Pun di Indonesia, seiring penambahan ﬁtur live yang
bisa dilakukan oleh dua orang, mendadak IG Live
ramai digunakan khususnya para public ﬁgure atau
selebgram untuk berdiskusi dan ngobrol membahas
topik tertentu.
Brand-brand pun tak mau ketinggalan
menggunakan ﬁtur ini untuk meningkatkan
engagement dan membangun conversation dengan
konsumen melalui diskusi dan edukasi.

LIVE NOW
BUY NOW
Fitur live streaming bukan lagi hanya sebagai content yang
hanya menciptakan brand awareness untuk brand, namun
saat ini banyak media live streaming khususnya yang
dimiliki oleh platform ecommerce bertujuan untuk
mengajak para penggunanya bertransaksi di saat itu juga.
Jika kita tahu cikal bakal tren “live now. buy now”
sebenarnya sudah dilakukan sejak lama di media TV.
Mungkin kita masih ingat bagaimana gencarnya produk

Lejel Home-shopping selalu memberikan diskon dahsyat
ketika iklan mereka tampil live di TV.

mendongkrak penjualan hingga 3.5x di saat pandemi
COVID-19 ini.

Hal ini juga dilakukan oleh Shopee Indonesia mulai akhir
tahun 2019 dengan ﬁtur Shopee Live. Melalui ﬁtur ini artis
dan selebgram melakukan live, memberikan rekomendasi
produk yang mereka pakai, hingga memberikan diskon
besar-beraran hanya saat Live berlangsung. Data internal
Shopee menunjukkan ﬁtur media live streaming mereka

Media digital seperti live streaming sebenarnya sudah
sangat umum di Indonesia. Namun ketika perusahaan bisa
memperkaya ﬁtur yang dimiliki media tersebut, bisa jadi
ini menjadi mesin penjualan baru yang sangat ampuh
bahkan di kala pandemi.
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