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About

FOMO

Istilah ini memang bukan hal yang baru muncul kemarin sore. Sudah banyak studi 

mengenai perilaku manusia yang mempelajari soal fenomena FOMO atau Fear of 

Missing Out. Bahkan berdasarkan majalah Time, istilah FOMO telah resmi dicatat di 

dalam kamus Oxford sejak tahun 2013.

Pernahkah kamu memantau situs penjualan tiket (hingga berjam-jam) untuk dapat 

menonton konser idolamu? Atau, apakah kamu seorang yang selalu mengecek 

pergerakan harga saham setiap 5 menit sekali melalui smartphone-mu? Atau, 

apakah kamu merupakan orang yang terdepan untuk merebutkan promo tanggal 

kembar di platform eCommerce kesayanganmu? Kamu mungkin mengidap FOMO.

Hingga saat ini pun defininya masih sama. FOMO merujuk pada perasaan cemas 

yang muncul ketika suatu peristiwa menarik dan mengasyikan terjadi di tempat 

lain. Dengan kata lain, FOMO membuat manusia “takut ketinggalan” akan suatu hal.
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Behavior of 

THE FOMO SAPIENS
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Berdasarkan laporan Global Web Index berjudul Fear of Missing Out (FOMO) on Social Media, rata-

rata waktu yang dihabiskan secara online pada orang-orang yang tergolong FOMO cenderung lebih 

tinggi jika dibandingkan mereka yang non-FOMO. Kebiasaan tersebut terjadi baik melalui 

smartphone atau pun komputer/laptop.

Bahkan sebanyak 13% dari responden yang tergolong FOMO dapat menghabiskan waktu secara 

online selama lebih dari 10 jam melalui smartphone. Suatu hal yang fantastis, mengingat 1 hari hanya 

terdiri dari 24 jam. Artinya, hampir setengah waktu mereka habiskan dengan mentatap layar gadget.

Terdapat perbedaan dari orang-orang yang tergolong FOMO dan non-FOMO jika dilihat dari digital 

behavior-nya. 

Dari laporan yang sama, GWI mengungkapkan motivasi tertinggi 

dalam penggunaan internet adalah untuk “stay in touch” dengan 

teman (57%). Sementara motivasi tertinggi untuk bersosial media 

adalah untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh teman 

(91%).

Lantas, apa yang memotivasi mereka untuk berperilaku sedemikian 

rupa? 

Sumber: GWI - Fear of Missing Out (FOMO) on Social Media
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Melihat peluang yang sangat besar tersebut, pertanyaan 

penting yang harus terjawab adalah “Apakah FOMO 

dapat diciptakan untuk memasarkan suatu produk?” 

Sebab sudah sepatutnya para marketer memanfaatkan 

fenomena ini untuk mendongkrak penjualan dan 

menguasai pasar.

Di dalam buku ini kami akan mengulas taktik untuk 

melakukan FOMO marketing dengan cara mempelajari 

bagaimana cognitive bias mempengaruhi proses buying 

decision pada otak manusia serta cara untuk 

menciptakan FOMO pada konsumen.

Pepatah selalu mengataka di balik sesuatu yang buruk 

pasti selalu ada saja hikmahnya. Begitupun dengan 

FOMO.

Berdasarkan FinanceOnline, sekitar 60% generasi 

milenial melakukan pembelian produk karena pengaruh 

FOMO. Bahkan tak sedikit pembelian tersebut terjadi 

dalam kurun waktu 24 jam. 

Hal yang serupa pun kami prediksikan akan terjadi pada 

generasi zilenial. Sebab kedua generasi tersebut adalah 

market terbesar saat ini, ditambah mereka sudah sangat 

melek dengan tekonologi. 

Sumber: FinanceOnline, 2022
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COGNITIVE 
BIAS 

-simplypsychology.org

“A in thinking that subconscious error 

leads you to misinterpret information 

from the world around you, and affects the 

rationality and accuracy of decisions and 

judgments. Biases are unconscious and 

automatic processes designed to make 

decision-making  and more quicker

efficient.”

WHAT: COGNITIVE BIAS IN FOMO MARKETING
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SCARCITY 

ERROR

SOCIAL 

PROOF

LOSS 

AVERSION

Cognitive Bias 

in FOMO 

Marketing

Kebiasaan manusia untuk memberikan value 
lebih �nggi pada objek yang memiliki kelangkaan.

Kecenderungan manusia untuk
melakukan sesuatu jika mayoritas 
melakukannya.

Tendensi manusia untuk lebih 
menyoro� kerugian daripada 

keuntungan yang setara. 

WHAT: COGNITIVE BIAS IN FOMO MARKETING
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HOW: FOMO MARKETING STRATEGY

FOMO
MARKETING

Authenticity

Immediacy

RelevancyValidity

Virality

Let customers spread the good news 

about your brand 

Create consumers’ sense of 

urgency through limited time 

and availability

Relate and connect to your 

customer's context

Trigger consumers to 

seek for social approval 

Craft contagious content 

with emotion and strong story.
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FOMO
MARKETING
Menggabungkan "Word of Mouth" (WOM) Marketing 

dengan "Fear of Missing Out" (FOMO) untuk 

mendongkrak penjualan.

WOM = API, FOMO = BENSIN

Jika keduanya bertemu, akan tercipta energi 

pemasaran yang dahsyat.
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