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2G
Panggilan suara, teks

(SMS), dan tahap awal

komunikasi data (GPRS)

3G
Mengakses Internet 

secara mobile, tidak harus

di depan komputer

4G
Memungkinkan video 

streaming dan banyak

aplikasi OTT bermunculan

5G
Menurunkan delay time 

sehingga komunikasi

multimedia lebih real time & 

mendukung Industri 4.0

Download Film 

Berdurasi 2 Jam

JAM

MENIT

DETIK

Kecepatan 10 

kali

lebih cepat

daripada 4G

• Kualitas

resolusi video 

akan semakin

baik (4K, 8K) 

• Mendorong

munculnya

aplikasi Virtual 

Reality (VR)

Waktu respon

(delay time) 

di kisaran

1 mili second

• Mendukung

Industri 4.0

• Memungkinkan

operasional mesin

jarak jauh

• Diperlukan untuk

kendaraan

nirawak

Konsumsi

energi yang 

lebih efisien

• Sesuai untuk

menangani sensor 

dengan jumlah

masif

• Meningkatkan

pemanfaatan

komputasi awan

(cloud computing)

Pembagian

kapabilitas

jaringan menjadi

lebih fleksibel

• Adaptif terhadap

dinamika / 

perbedaan

kebutuhan

komunikasi di 

setiap korporasi

• Jaminan kinerja

lebih terjaga

Bandwidth

lebih lebar di 

pita 

High Band

Mengatasi

penurunan

kualitas seiring

bertambahnya

user yang 

mengakses

jaringan secara

bersamaan

Sumber: ITU News Magazine
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Perkembangan Tren: 1. Teknologi Mobile internet (4G) dan 5G
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Pandemi COVID-19
Pandemi COVID-19 menghadirkan sebuah momentum untuk

mempercepat transformasi digital. Pandemi telah memaksa banyak

kegiatan dilakukan secara virtual.

Meningkatkan efisiensi Mendukung pengembangan

produk dan layanan baru

Menghadirkan

model bisnis baru

Menghilangkan batasan

antar industri

Perubahan pada pasar global

Kehadiran disruptive technologies yang didukung dengan

peningkatan data traffic dan perubahan prilaku pengguna

telah mengubah tatanan pasar global

Teknologi
AI, Cloud Computing, and Big Data Analytics mengizinkan
prediksi yang lebih akurat dan instan dengan akses ke data  
yang lebih terbuka.
IoT mampu mengubah konektivitas yang awalnya human-
to-human menjadi device-to-device.

Perilaku Pengguna
“Screen time” yang meningkat lebih dari 2x lipat (vs sebelum 
pandemi) di kalangan anak muda dan ketergantungan pada 
gawai untuk berkomunikasi memungkinkan cross-border 
data flow dan pertukaran informasi yang cepat. 

Data
Peningkatan aliran data mengizinkan aksesibilitas yang 
lebih mudah, akurasi yang lebih tinggi, dan sisi negatifnya
meninggalkan yang tidak mampu memanfaatkannya.

Kebutuhan untuk Bertransformasi Digital

Perkembangan Tren: 2. Pandemi Covid dan Transformasi Digital



Post Gen Z
(Lahir 2013 dst.)

29,17 juta jiwa

(10,88%)

Gen Z
(Lahir 1997-2012)

74,93 juta jiwa

(27,94%)

Milenial
(Lahir 1981-1996)

69,38 juta jiwa

(25,87%)

Gen X
(Lahir 1965-1980)

58,65 juta jiwa

(21,88%)

Baby Boomer
(Lahir 1946-1964)

31,01 juta jiwa

(11,56%)

Pre-Boomer
(Lahir Sebelum 1946)

5,03 juta jiwa

(1,87%)

Penduduk Indonesia : 270,2 Juta Jiwa
Digital Native            : 104,1 Juta Jiwa (38,82% total penduduk)

Perkembangan Tren: Media Sosial dan Demografi Penduduk Indonesia

3. Media Sosial Mengubah Model
Komunikasi  dan PembentukanOpini

Baru

Lama

4. 64,2% total penduduk Indonesia merupakan
Digital Native (Gen Z, Post Gen Z)

Gen Z mampu memanfaatkan perubahan teknologi dalam

berbagai sendi kehidupan mereka. Teknologi mereka gunakan

sama alaminya layaknya mereka bernafas. (Ryan Jenkins,2017)

Sumber: Sensus Penduduk 2020Saat ini, model komunikasi dan pembentukan opini

mulai dipengaruhi oleh media sosial dan partisipasi

masyarakat. Semua orang bisa menyampaikan opini

dan memberitakan suatu isu.
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Media di Era Transformasi Digital

Karakteristik: Media Konvensional perlu untuk bertransformasi

Contoh Kasus: New York Times. Digital Only Subscribers New York 
Times telah meningkat signifikan dan sekarang menjadi mayoritas
pembaca yang membayar, menghasilkan hampir setengah dari
pendapatan berlangganan.

Karakteristik: Berkembangnya Startup Media Digital yang 
fokus pada segmen tertentu

• Di era saat ini, startup media digital banyak berkembang
karena kebutuhan masyarakat untuk mencari informasi
yang sesuai dengan minatnya.

• Kecenderungan masyarakat berubah dari hanya membaca
berita/informasi yang disajikan menjadi menggali informasi
yang sesuai minat dan relevan.

• Seperti startup teknologi lainnya, startup media ini juga 
didanai oleh para venture capital.

Media yang membahas tentang
komunitas startup dan teknologi di Asia

Kanal Digital yang fokus pada 
minat Millennials dan Gen-Z. 

Media yang fokus pada politik, masalah
terkini, dan pop culture.

Media yang berfokus pada jurnalisme
data dan riset.

Media besar yang 
bertransformasi dan fokus
pada digital subscriber:
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Sumber: Mckinsey



Peluang dan Tantangan Media di Era Transformasi Digital

Literasi masyarakat untuk membaca yang masih rendah sehingga membuat berita clickbait lebih sering
memancing perhatian masyarakat.

1

Literasi digital masyarakat. Literasi digital masyarakat menjadi kunci bagaimana sebuah bangsa dapat
memanfaatkan transformasi digital. Media juga mempunyai peran untuk mendorong literasi tersebut.

2

Upskilling jurnalis. Melihat tren global, media digital akan dapat menghasilkan revenue jika mempunyai 
kualitas informasi yang bagus dan menyasar segmen tertentu. Peningkatan kualitas jurnalis menjadi sebuah 
keharusan mengingat penggalian informasi jauh lebih mudah di era sekarang. (Dimungkinkannya 
wawancara melalui platform digital atau informasi yang semakin mudah dicari.

3

Monetisasi Media Digital.  Media digital tidak hanya dapat memanfaatkan iklan namun juga melalui
metode berlangganan. Perlu meningkatkan willingness to pay masyarakat dengan memberikan
kualitas yang sangat baik untuk informasi yang disajikan.

4
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