
perjalanan online ini menilai 
situs berbagi video yang lahir 
tahun 2005 itu cukup efektif 
dalam penyampaian pesan ter-
masuk beriklan. “Melalui video, 
pesan yang hendak disampai-
kan bisa lebih mudah diterima 
oleh konsumen dalam hal ini 
viewer,” ujar Busyra Oryza, 
Communication Executive 
Traveloka. Info saja, iklan Tra-
veloka dengan judul Kisah Ten-
tang Bejo duduk di peringkat 10 
iklan Youtube terpopuler. 

Cost per view

Sejatinya, Traveloka hanya 
coba-coba menggunakan You-
tube sebagai media beriklan. 
Tapi ternyata, hampir semua 
iklan mereka ditonton ratusan 
ribu viewer. “Untuk brand 
awareness, sih, kami rasakan 
cukup efektif. Jangkauan berik-
lan di YouTube pun cukup luas, 
tidak terbatas ruang dan wak-
tu,” tambah Busyra.

Karena itu, Traveloka mem-
pertimbangkan betul konten 
iklannya seperti apa. Misalnya, 
mereka menggunakan artis-ar-
tis populer, seperti penyanyi 
Raisa dan model Tahlia Raji. 
Dan terbukti, iklan yang me-
nampilkan pesohor negeri bisa 
meraup viewer yang banyak. 
Harapannya, Busyra menam-
bahkan, bisa efektif juga me-
nambah jumlah konsumen.

Memang, ada peningkatan 
penjualan tiket dan vocer hotel 
setelah memasang iklan di You-
Tube. Hanya, Busyra tidak bisa 
memastikan berapa besar dam-
paknya terhadap angka penju-
alan. Yang jelas, peningkatan 
penjualan tersebut juga kombi-
nasi pengaruh dari iklan di tele-
visi dan media lainnya.

Sedang Nestle Indonesia 
menganggap YouTube adalah 
tempat yang tepat untuk menja-
lankan sebuah kampanye. Apa-
lagi, YouTube menjadi “tempat” 
anak muda menghabiskan wak-
tu istirahat mereka. “Selama 
dua tahun terakhir, kampanye 
Kitkat di YouTube telah sukses, 
baik dalam hal kesadaran mau-
pun keterlibatan,” ujar Rully 
Gumilar, Executive Brand Ma-
nager Nestle Indonesia.

Kelebihan lain dari YouTube, 
Keusgen menjelaskan, pengik-
lan hanya membayar saat iklan-
nya dilihat. Google memakai 
sistem cost per view (CPV). 
“Setiap anggaran tentu terbatas 
dan seharusnya dialokasikan 
sesuai efektivitasnya,” katanya. 
Untuk tarif iklan, tergantung 
konten yang jadi target.

Walau demikian, Yuswohady, 
pengamat marketing manage-
ment, mengingatkan, tidak se-
mua produk cocok untuk di-
iklankan di YouTube. Sebab, 
situs asal Amerika Serikat ini 
populer untuk range usia rema-
ja hingga 30 tahun. Cuma agar 
makin mengena, “Video viral 
memang harus ada unsur musik 
dan humor, sehingga lebih bisa 
tercakup dalam tujuan marke-
ting yang mengarah ke massal,” 
ujar Yuswohady. Jadi, bikin ik-
lan mesti kreatif, agar menjadi 
pilihan untuk ditonton, ya. o

Ingat! tidak 
semua produk 
cocok untuk 
diiklankan  
di YouTube.

Psikologi Keputusan

Setiap kali mengambil ke-
putusan, ada tarik-mena-
rik antara intuisi dan logi-

ka. Uniknya, tidak ada keputus-
an yang terlalu kecil atau terlalu 
besar untuk hal ini. Jadi, sama-
sama ada unsur tarik-menarik. 
Dan yang menarik adalah, ter-
nyata manusia mempunyai ke-
cenderungan untuk mengulang 
kesalahan yang sama dalam 
mengambil keputusan.

Most people are feelers, not 
thinkers. Kebanyakan orang 
dalam populasi adalah perasa, 
bukan pemikir. Menurut studi, 
60% laki-laki lebih besar unsur 
berpikirnya daripada merasa. 
Sedangkan pada perempuan 
sebaliknya. Namun, ini bukan 
berarti laki-laki lebih akurat 
karena menggunakan pikiran 
ketimbang perasaan. Karena, 
bisa saja daya nalarnya tidak 
demikian baik sehingga pikiran-
nya bisa saja biasa-biasa.

Data memang penting dalam 
mengambil keputusan, namun 
seringkali data tidak sepenting 
apa yang dirasakan. Bisakah 
kebiasaan ini diperbaiki? Sebe-
lum menjawab pertanyaan ter-
sebut, marilah kita jawab bebe-
rapa pertanyaan berikut. Bagai-
mana kita mengenali gaya 
pengambilan keputusan kita 
sendiri? Bagaimana kita bisa 
mengambil keputusan yang le-
bih logis dan tepat? Keputusan 
logis dan tepat sangat penting 
dalam dunia bisnis, walau intui-
si terasah juga punya arti.

Salah satu psikolog paling 
berpengaruh di dunia dan juga 
pemenang Nobel adalah Daniel 
Kahneman, profesor dari Eme-
ritus Universitas Princeton, 
yang dikenal dengan studi psy-
chology of judgment and deci-
sion making, behavioral eco-
nomics, dan prospect theory. Ia 
dianugerahi Nobel Ekonomi di 
tahun 2002 dan disebut sebagai 
salah satu ekonom paling ber-
pengaruh di dunia oleh majalah 
Economist pada 2015. 

Anda pasti pernah mendapat-
kan kasus di mana perbuatan 
seseorang kurang masuk akal, 
tapi belum mendapatkan ja-
waban yang semestinya. Kahne-
man pernah naik taksi di New 
York, Amerika Serikat, dan me-
rasa perilaku para supir taksi 
cukup membingungkan. Ter-
nyata, di musim hujan banyak 
calon penumpang yang me-
nunggu taksi, agar cepat tiba di 
rumah dan tidak kehujanan. Di 
hari-hari cerah, kebanyakan 
menggunakan transportasi lain 
atau berjalan kaki. Anehnya, 
para supir taksi tidak mengam-

bil kesempatan untuk menda-
patkan uang ekstra, dengan 
mengambil lebih banyak pe-
numpang di hari-hari hujan. Se-
baliknya, mereka cepat pulang 
ketika target telah dicapai.

Logikanya, bukankah ini ke-
sempatan emas untuk menda-
pat uang ekstra dalam jumlah 
jam kerja yang sama? Mengapa 
para supir taksi memilih lebih 
baik cepat pulang saja? Ternya-
ta, dalam pengambilan keputus-
an ini, mereka lebih memakai 
intuisi daripada logika. Kahne-
man menemukan, manusia se-
lalu dekat dengan cognitive bi-
ases, di mana intuisi mempu-
nyai pengaruh sangat mendalam 
sewaktu mengambil keputusan. 
Ada sekitar 150 bias, yang ma-
sih terus bertambah.

Mengelola bias

Dalam pengambilan keputus-
an sehari-hari, cobalah perhati-
kan bagaimana anggota tim 
Anda mengelola bias. Mengapa 
kita memiliki bias itu dan tidak 
mampu untuk menepisnya? 
Bias terjadi secara otomatis dan 
telah menjadi default program-
ming sejak 35 juta tahun yang 
lampau dalam perjalanan evo-
lusi manusia. Bias-bias ini me-
nyebabkan kita tidak mampu 
menyelami masalah dari sudut 
pandang orang lain, menyerah 
kepada godaan, berbelanja se-
cara impulsif, dan mempercayai 
orang yang salah. Dan, bias ini 
ditemukan di antara para ama-
tir dan pakar tanpa kecuali.

Intinya, pada saat melakukan 

hal-hal yang kelihatannya mu-
dah dilakukan atau keputusan 
gampang diambil, kita menggu-
nakan sistem kognitif nomor 
satu (sistem 1). Ketika perlu 
berpikir agak mendalam agar 
mendapatkan keputusan yang 
lebih matang, kita mengguna-
kan sistem kognitif nomor dua 
(sistem 2). Yang menarik, sa-
yangnya, sering kali sistem kog-
nitif kita menggunakan sistem 
yang salah. Misalnya, ketika 
kita seharusnya berpikir dalam 
dan matang, ternyata sistem 
yang digunakan adalah sistem 1 
yang cepat dan tanpa pikir pan-
jang. Dan sebaliknya. 

Beberapa bias yang perlu 
Anda perhatikan sehingga bisa 
mengambil keputusan dengan 
menggunakan sistem 2: perta-
ma, unintentional blindness 
atau hanya fokus kepada satu 
hal sehingga hal besar di perife-
ri tidak tampak. Kedua, ancho-
ring (image besar atau kecil 
sesuatu dipengaruhi oleh apa 
yang ada di sekitarnya). Ketiga, 
present focus (hanya fokus ke 
saat ini saja daripada efek jang-
ka panjang). Keempat, halo ef-
fect (satu noda kecil mengga-
galkan semuanya). Kelima, 
IKEA effect (buatan atau milik 
sendiri paling baik). Keenam, 
spotlight effect (semua orang 
memperhatikan Anda). Ketu-
juh, confirmation bias (yang 
sudah jelas diperjelas lagi). 

Nah, bisakah gaya pengam-
bilan keputusan Anda diperbai-
ki? Tentu bisa, sepanjang Anda 
mengenali bias-bias yang ada 
dan mengelolanya dengan 
mengulangi prosesnya. o
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