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Lebih dari setengah penduduk Indonesia kini telah
terhubung dengan internet. Perkembangan teknologi informasi membuat masyarakat mudah mengakses informasi
nyaris dari seluruh dunia. Asosiasi Penyelenggara Jaringan
Internet Indonesa (APJII) menyatakan, setidaknya 132,7
juta orang di Indonesia telah terhubung ke internet selama
tahun 2016. Menyoal kebiasaan masyarakat bermedia,
kami mecoba membenturkan dengan seberapa populer
media televisi di antara perkembangan akses media
digital dalam hal ini internet. Survei melibatkan
659 responden.

2 DARI 5
ORANG
memiliki televisi di
kamarnya.

Televisi Nasional masih menjadi
siaran yang paling sering
diakses Teman Berbagi

68%

Televisi Nasional

Film dan sinema elektronik
masih menjadi acara utama yang
sering ditonton, jauh mengalahkan
acara lainnya.
Perluasan kanal stasiun televisi
melalui internet, tidak menggeser
televisi sebagai media utama
untuk menonton acara televisi.

81%
Langsung
di Televisi

10%

Streaming
Smartphone

48%
Film atau
sinetron

9%

23%

Streaming
PC/Laptop

4 Dari 5 Teman Berbagi tetap
menonton televisi meski acaranya
akan muncul di berita online.

Berita

20%

Acara Musik

7%
Lainnya

17%
YouTube

14%

Televisi Kabel
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Smartphone menjadi media yang
paling sering digunakan untuk
mengakses berita.

14%
Televisi

Informasi dari pemerintah adalah
sumber informasi yang paling
dipercaya Teman Berbagi.
36%

7%

Pemerintah

PC/Laptop

71%

19%

Grup Online

51%

Melihat berita beberapa
kali dalam sehari.

Tingkat frekuensi
Teman Berbagi dalam
meng-update informasi
cukup tinggi.

Bahkan 19,67%
melakukannya
beberapa kali
dalam satu jam.

Artikel digital mengungguli artikel
cetak sebagai artikel yang paling
sering dibaca.
>

61%
Artikel
Digital

.com

>

12%
Video

9%

Artikel
Cetak

35%

Portal Berita

6%

Akademisi

Melihat daftar judul berita adalah hal
yang paling banyak dilakukan saat
membaca berita online.

44%

Melihat daftar
judul berita

36%
Langsung
membaca
berita

14%
Melihat
gambar
berita

Karakter masyarakat perkotaan dan urban yang banyak
menghabiskan waktu di luar rumah membuat aspek
mobile dan real time menjadi kunci utama pemilihan
konsumsi informasi masyarakat dewasa ini.

TELEVISI MEMILIKI FUNGSI YANG
SEDIKIT BERGESER, DARI FUNGSI
PENYAMPAI INFORMASI, MENJADI
MEDIA HIBURAN YANG MENEMANI
AKTIVITAS DI RUMAH.
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