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Media Sosial

B.K. Lewis (2010), media sosial mengacu pada pemanfaatan teknologi
digital untuk melakukan interaksi, produksi, dan berbagi pesan.
Chris Brogan (2010), media sosial merupakan perangkat komunikasi
yang memungkinkan terjadinya interaksi jenis baru.
Dave Kerpen (2011), media sosial merupakan tempat sekumpulan
gambar, video, dan teks serta interaksi dengan jaringan, baik
antarindividu maupun kelompok



Jenis-Jenis Media Sosial







Riset

Jumlah pengguna media sosial Indonesia mencapai 191,4 juta pada 
Januari 2022. Angka ini meningkat 21 juta atau 12,6 persen dari
tahun 2021, setara dengan 68,9 persen dari total populasi di 
Indonesia, 277,7 juta. 
1. Youtube
Jumlah pengguna YouTube di Indonesia mencapai 139 juta
orang atau setara 50 persen dari total penduduk selama 2022

https://www.suara.com/tag/jumlah-pengguna-media-sosial-indonesia


Riset (Lanjutan)

Iklan YouTube ini menjangkau 46,9 persen pengguna
perempuan, sementara 53,1 persen sisanya adalah pengguna
laki-laki.
2. Facebook
Riset mengatakan kalau jumlah pengguna Facebook di 
Indonesia mencapai 129,9 juta pada awal 2022, setara dengan
46,8 persen dari total jumlah penduduk pada awal 2022.
Riset juga mencatat jangkauan iklan Facebook ke pengguna
yang dibagi berdasarkan gender. Disebutkan kalau iklan
Facebook menjangkau 44 persen pengguna perempuan, 
sementara 56 persen sisanya adalah pengguna laki-laki.



Riset (Lanjutan)

3. Instagram
Jumlah pengguna Instagram di Indonesia mencapai 99,15 juta
orang atau setara 35,7 persen dari total populasi. Dari jangkauan
iklan Instagram, ada 52,3 persen audiens adalah pengguna
perempuan, sementara 47,7 persen sisanya adalah laki-laki.
https://www.suara.com/tekno/2022/02/23/191809/jumlah-
pengguna-media-sosial-indonesia-capai-1914-juta-per-2022

https://www.suara.com/tekno/2022/02/23/191809/jumlah-pengguna-media-sosial-indonesia-capai-1914-juta-per-2022


Riset (Lanjutan)

• Nilai penjualan secara global melalui platform media 
sosial diperkirakan mencapai US$2,9 triliun pada tahun
2026, menurut Influencer Marketing Hub.

• Berdasarkan prediksi tersebut, nilai penjualan di media sosial
bahkan melesat hingga 400% dibandingkan pada 2020. Ketika itu, 
nilai penjualan di media sosial diperkirakan sekitar US$560 miliar.

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/14/penjualan-
melalui-media-sosial-diprediksi-capai-us29-triliun-pada-2026

https://databoks.katadata.co.id/tags/media-sosial
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/14/penjualan-melalui-media-sosial-diprediksi-capai-us29-triliun-pada-2026




Pemanfaatan Media Sosial

• https://web.facebook.com/perbanas.institute.jakarta
• https://web.facebook.com/risaboga.katering
• https://www.instagram.com/perbanas.institute/
• https://www.instagram.com/risabogacatering/

https://web.facebook.com/perbanas.institute.jakarta
https://web.facebook.com/risaboga.katering
https://www.instagram.com/perbanas.institute/
https://www.instagram.com/risabogacatering/

