
Introduction

GNI Digital Growth ProgramSelamat datang di  dengan tema ‘Panduan untuk Membentuk Budaya digital yang 

Terpusat pada Audiens’. Panduan ini adalah bagian dari serangkaian sumber-sumber pembelajaran yang 

bertujuan untuk membantu organisasi media - terutama penerbit kecil dan menengah untuk:

News 

Consumer Insights Panduan Memahami Audiens Anda

Mendapatkan pemahaman mengenai perilaku dan informasi para pembaca mereka melalui 

 ( )

News Consumer Insights Panduan 

Menumbuhkan Jangkauan dan Memperdalam Keterikatan

Menjadi lebih maju melalui penggunaan alat data analitik dan  tool  (

)

Menetapkan tujuan dan sasaran audiens yang jelas (topik dalam panduan ini)

Gambaran Membentuk Budaya digital yang Terpusat 
kepada Audiens 

1. Menetapkan tujuan dan metrik yang jelas dan dapat diterapkan

Berdasarkan kerangka di atas, kami menekankan pentingnya menetapkan sasaran audiens Anda berdasarkan 

konteks tujuan pendapatan - apakah Anda memiliki model pendapatan berdasarkan pembaca atau model 

pendapatan berdasarkan iklan. Juga bagaimana Anda menetapkan tujuan yang jelas dan dapat diterapkan 

untuk pengembangan audiens? Mari kita lihat beberapa metrik yang harus Anda evaluasi saat menetapkan 

tujuan tersebut.

5 metrik yang menjadi fokus dalam mengembangkan audiens Anda:

Pengguna Aktif Bulanan
Jumlah pembaca unik yang 

mengunjungi Anda setiap bulan.
Ini penting untuk dilacak 

Penetrasi Pasar Pengguna Aktif Bulanan yang Unik, dibagi berdasarkan jumlah total rumah 

tangga yang Anda layani.



Jika pasar Anda mencakup suatu komunitas secara geografis, maka 

kemungkinan besar wilayah tersebut terdiri dari jumlah rumah tangga, baik 

secara lokal, regional, maupun nasional. Ada beberapa cara untuk 

menentukan jumlah rumah tangga. Jika Anda membahas topik tertentu, 

akan ada perkiraan jumlah rumah tangga yang tertarik dengan topik Anda. 

Metrik ini penting untuk menentukan besaran pasar Anda dan melacak 

apakah Anda semakin baik dalam menjangkau mereka dari waktu ke waktu.

Tingkat Pertumbuhan 

Pengguna Aktif Bulanan

Pengguna Aktif Bulanan yang Unik di akhir bulan lalu dibagi dengan 

pengguna aktif bulanan yang unik dari bulan sebelumnya.



Hal ini penting untuk melacak organisasi berita yang masih dalam fase 

pertumbuhan.


Jumlah Pembaca 

Loyal dan Pecinta 

Merek

Metrik ini dapat Anda temukan di News Consumer Insights (Loyal Readers 

yang mengunjungi situs web Anda 2 hingga 14 kali per bulan; Brand Lovers  

yang mengunjungi situs web Anda lebih dari 15 kali per bulan). 



Kami mendorong Anda untuk membangun segmen engagement  yang bisa 

diterima bisnis Anda, mengukur  berapa banyak artikel yang Anda 

publikasikan dan seberapa sering Anda menerbitkannya. Hal ini sangat 

penting untuk organisasi berita dengan model pendapatan berdasarkan 

pembaca. 


Sumber Lalu 

Lintas/Trafik 

Website Anda

Sumber lalu lintas/trafik ini digunakan untuk melacak bagaimana orang 

datang ke situs web Anda - melalui penelusuran, media sosial, buletin - alat 

ini dapat membantu Anda untuk memahami dan fokus untuk 

mengembangkan saluran tertentu. Anda dapat melacak trafik dengan 

menggunakan data Anda sendiri melalui NCI. 

Metrik Apakah itu? Mengapa itu penting?

5 metrik yang menjadi fokus untuk memperdalam keterlibatan dengan audiens Anda: 

Kunjungan Rata-Rata tiap 

Pembaca (Bulanan)

Merupakan indikator kuat bersedia untuk 

berlangganan

Tolok Ukur 

Target: 2

Rata-rata Halaman yang 

Dibaca tiap Pembaca 

(Bulanan)

Sangat penting untuk melacak bisnis iklan guna 

meningkatkan tayangan halaman

Tolok Ukur 

Target: 4

Durasi Kunjungan Rata-rata 

(Waktu yang Dihabiskan tiap 

Kunjungan)

Indikator yang kuat untuk mengukur kesediaan yang 

lebih kuat dari pembaca untuk  berlangganan, 

dibandingkan dengan indikator yang diukur 

berdasarkan tayangan halaman, namun kurang kuat 

dibandingkan dengan frekuensi kunjungan

Tolok Ukur 

Target: 2:20

Pembaca Unik yang sudah 

dikenal (Pengunjung Unik 

yang emailnya Anda terima 

dibagi dengan Pengguna 

Aktif Bulanan Unik)

Penting untuk mengembangkan hubungan 

langsung dengan jenis pembaca ini

Tolok Ukur 

Target: 10%

Jumlah rata-rata pelanggan 

newsletter (Pelanggan 

newsletter Dibagi menjadi 

Pengguna Aktif Bulanan yang 

Unik)

Pelanggan jenis ini 10x lebih mungkin untuk 

berlangganan daripada pembaca biasa; penting 

untuk memperdalam hubungan dengan 

pembaca jenis ini dan meraih pendapatan 

melalui pembaca

Tolok Ukur 

Target: 5%

Bagaimana memilih tujuan mana yang harus diprioritaskan 

Ada dua faktor:

Misalnya, jika Anda tertarik dengan 

pendapatan berdasarkan pembaca, Anda 

mungkin ingin memprioritaskan jumlah 

kunjungan atau jumlah pelanggan 

newsletter


Jika Anda tertarik dengan pendapatan 

berdasarkan iklan, Anda mungkin 

ingin memprioritaskan untuk 

meningkatkan tayangan halaman atau 

meningkatkan jumlah pengguna aktif 

bulanan



Metrik mana saja yang akan membantu 

Anda mencapai sasaran pendapatan Anda

News Consumer Insights

Jika Anda memiliki Google Analytics, 

Anda dapat melakukan penilaian 

melalui 

User Funnel Diagnostic

Jika Anda tidak memiliki Google 

Analytics, Anda dapat melakukan 

penilaian melalui 

1

Mengidentifikasi metrik yang memiliki 

kinerja yang buruk kemudian bandingkan 

dengan target:

2

Bagaimana tujuan - tujuan yang telah dipilih dapat diterapkan


Bagikan sasaran prioritas Anda kepada organisasi Anda

Pastikan Anda secara aktif melacak sasaran tersebut

Integrasikan metrik prioritas ke dalam ruang redaksi

2. Kemampuan untuk membuat riset audiens

Riset audiens adalah sarana bagi organisasi Anda untuk mendapatkan  masukan, 

memahami audiens lebih dalam, dan mengembangkan hipotesis tentang cara 

memenuhi kebutuhan mereka dengan lebih baik. Ada empat kegiatan yang dapat 

dilakukan penerbit --baik penerbit kecil maupun besar:



Menyebarkan 

Survei 


Melakukan 

wawancara


Membangun 

karakter atau 

persona


Mengidentifikasi 

berbagai pekerjaan 

yang harus 

diselesaikan 


Survei

Survei adalah metode yang paling banyak digunakan dalam penelitian audiens. Survei dapat digunakan untuk 

mengumpulkan umpan balik yang sangat berguna dan terbuka. Selain untuk mendapatkan informasi dari 

pembaca, survei juga dapat menandakan bahwa Anda benar-benar tertarik untuk memenuhi kebutuhan 

pembaca dan survei membuka peluang besar untuk memperkuat hubungan Anda dengan responden.





Survei dapat digunakan untuk mendapatkan masukan  mengenai:

Berbagai informasi yang dibutuhkan para pembaca secara umum dan mencari kebutuhan 

apa saja yang belum bisa dipenuhi

Perilaku: Apa / kapan / bagaimana / mengapa mereka lebih suka mengonsumsi berita

Sikap: Apa pendapat para pembaca? Apa nilai dan keyakinan mereka

Demografi: Latar belakang, usia, pekerjaan, komunitas

Bagaimana kinerja Anda dalam memenuhi kebutuhan itu dan apakah pembaca Anda 

menganggap Anda penting

Net Promoter Score: Seberapa besar kemungkinan mereka akan 

merekomendasikan Anda kepada teman


Diferensiasi: Apa yang mereka dapatkan dari organisasi media Anda yang tidak 

mereka dapatkan dari orang lain?


Bagaimana Anda bisa memperdalam hubungan Anda dengan pembaca


Kekurangan apa saja yang masih ada terkait dengan kebutuhan informasi 

pembaca Anda yang dapat Anda bantu atasi?




Beberapa praktik baik dalam melakukan survei:

Perkenalkan diri Anda

Jelaskan alasan Anda menerbitkan survei dan mengapa itu penting bagi organisasi media 

Ceritakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan survei

Masukan kolom isian yang menanyakan nama responden, alamat email, dan izin untuk 

menghubungi mereka jika ada pertanyaan yang perlu ditindak lanjuti

Pastikan setiap pertanyaan diperhitungkan. Masukan pertanyaan yang jawabannya dapat 

mempengaruhi keputusan bisnis

Menindaklanjuti informasi terbaru kepada para responden terkait dengan hasil survey dan 

memberikan penjelasan mengapa hasil tersebut dapat mempengaruhi beberapa keputusan 


Wawancara


Wawancara bisa memakan waktu dan tenaga, maka penting bagi Anda untuk benar-benar memanfaatkan 

wawancara. Kami merekomendasikan Anda untuk menggunakan metode wawancara jika:

Anda benar-benar bermaksud untuk mengetahui dari mana Anda menerima umpan balik 

Anda ingin mengetahui lebih rinci apa yang dipikirkan oleh individu, bagaimana mereka 

mengkonsumsi informasi, dan cara mereka melakukan pembelian

Anda perlu mengumpulkan ide-ide baru, melalui audiens tertentu 

Karakter atau Persona

Karakter atau Persona adalah pola dasar hipotetik dari pengguna sesungguhnya - berdasarkan informasi yang 

didapat dari hasil riset audiens - yang memungkinkan Anda untuk mempertajam mengenai siapa yang Anda 

layani - dan kebutuhan siapa yang ingin Anda penuhi.



Untuk menciptakan karakter atau persona, Anda perlu fokus pada demografi, pendapatan, kebutuhan dan 

minat informasi, tingkat keterlibatan, dan pola perilaku mereka. Di dalam sebuah lingkungan dimana 

percakapan tentang "audiens" dapat terasa abstrak, karakter atau persona dapat membantu percakapan 

tersebut terasa nyata dan membumi.

Contoh

Tucson adalah kantor media digital yang berbasis di Arizona, membangun dua 

karakter atau persona untuk membantu mereka fokus kepada program 

keanggotaan yang target anggotanya berdasarkan karakter atau persona 

tersebut. 

Jessica:

Milenial yang berusia lebih tua yang 

tinggal di sebuah rumah (sewa atau 

milik sendiri) bersama pasangan dan 

anak-anak

Punya pekerjaan, tapi pekerjaan itu tidak 

mengatur hidupnya

Mencintai Tucson dan alam bebas, yoga, dan 

menjadi sukarelawan, tetapi membenci 

panas dan lalu lintas kendaraan

Anggaran keluarga sekitar $ 37.000 setahun

Merencanakan liburan akhir pekan pada 

setiap Rabu malam

Makan di luar dan memasak di rumah

Angela:

Gen Xer di tahun-tahun terakhir dan 

sudah memiliki cucu

Masih bekerja

Mencintai Tucson dan ingin pergi ke 

berbagai acara (terutama musik live) dan 

menemukan restoran baru

Suka menjadi 'ahli' di lingkaran 

pertemanannya dan akan sering 

berbagi cerita

Pengguna Facebook

Latihan mengenai pekerjaan yang harus diselesaikan (Jobs-to-be-done) 

Pekerjaan yang harus diselesaikan adalah mencari karakter atau persona tertentu yang menjadi prioritas Anda 

dan dapat memenuhi kebutuhan Anda. Anda perlu memikirkan apa yang diperlukan oleh para pembaca dalam 

format "Saat ..., saya ingin ... agar ..." yang dapat membantu menerjemahkan hasil riset audiens untuk 

menentukan strategi konten Anda. 



Contoh

Whereby.us, jaringan newsletter lokal yang berbasis di Amerika Serikat, 

menggunakan hasil riset audiens untuk mengasah pekerjaan yang harus 

dilakukan untuk pembaca newsletter mereka.



“Saat saya membuka newsletter, saya ingin memahami apa yang terjadi di 

kota saya dalam lima menit atau kurang sehingga saya bisa ‘menang’ dalam 

percakapan informal dengan rekan kerja di kantor (watercooler). ”



Karena para pengguna ingin membaca newsletter dengan cepat agar bisa 

‘menang’ dalam watercooler, alih-alih ringkasan cerita sepanjang lima 

paragraf, Whereby.us memilih satu cerita yang menurut mereka perlu 

diketahui pembaca untuk hari itu dan menulis ringkasan yang lebih panjang 

tentang hal tersebut.

Setelah Anda mengidentifikasi daftar pekerjaan yang harus diselesaikan, pastikan untuk membuat prioritas 

dengan berfokus pada pekerjaan dengan usaha rendah, tetapi bernilai tinggi (low-effort, high-value jobs), dan 

menghilangkan pekerjaan dengan usaha tinggi tetapi bernilai rendah (high-effort, low-value jobs) kemudian 

berikan masing-masing peringkat berdasarkan nilai dan usaha (value and effort). 


3. Memperkuat keterpusatan pada audiens di seluruh organisasi media Anda

Organisasi yang berkomitmen untuk pengembangan audiens perlu:



Menetapkan tujuan dan metrik yang jelas dan dapat diterapkan oleh organisasi Anda terkait 

dengan pengembangan audiens.

Mengadopsi struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi tadi - yang dapat 

membangun sebuah tim yang fokus kepada audiens. 

Membuat alur kerja yang jelas - dengan peran dan tanggung jawab yang jelas, serta adanya 

koordinator dapat membagikan tugas - tugas yang terkait dengan pengembangan audiens. 


Tidak ada suatu struktur yang bisa cocok untuk semua organisasi, tetapi Anda harus memastikan bahwa 

ide-ide yang terkait dengan pengembangan audiens berkaitan erat dengan tim editorial dan pengembangan 

bisnis. Berikut adalah contoh dua struktur organisasi (bagan Pusat Pendapatan Berita di sebelah kiri dan 

contoh kehidupan nyata dari Bridge Michigan di sebelah kanan) yang menunjukkan seperti apa bentuknya.
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News Revenue Hub's Sample Org Chart


Seringkali, hal ini berarti Anda perlu memiliki karyawan atau tim yang berdedikasi untuk pengembangan audiens.


Apa yang dilakukan oleh ahli strategi audiens? Berikut adalah contoh deskripsi pekerjaan dari News Revenue Hub:

30% fokus pada analitik - 

termasuk penetapan tujuan, 

menghasilkan laporan lalu 

lintas/trafik website mingguan, 

membuat rencana editorial untuk 

mencapai metrik utama

Analytics

(30%)

20% fokus pada peningkatan 

kemampuan untuk lebih mudah  

ditemukan dalam pencarian, dari 

meningkatkan data terstruktur 

hingga pengujian dan 

meningkatkan tajuk berita sosial


Discoverability 

(20%)

30% fokus pada buletin, mulai 

dari menjalankan strategi, bekerja 

dengan tim produk hingga 

merancang atau mengadaptasi 

produk newsletter untuk 

memenuhi metrik internal

Newsletters

(30%)

10% pada karya 

audiens lain

Audience Work

(10%)

Melatih Tim Anda

Tim atau individu yang fokus untuk menangani audiens dapat secara efektif membangun jembatan antara bisnis dan tim 

editorial untuk memastikan bahwa konten mencerminkan kebutuhan audiens, dan hubungan dengan audiens Anda dapat 

diubah menjadi peluang pendapatan baru. Tim editorial harus memiliki tanggung jawab yang jelas terkait dengan 

tugas-tugas penting yang berhubungan dengan audiens, yang dapat dicapai dengan:


Membangun standar berdasarkan praktik - praktik baik dan alur kerja  di dalam ruang berita.  

Memberikan pelatihan dan lembar contekan sederhana termasuk:

Judul berita utama untuk 

mengoptimalkan kemampuan untuk 

ditemukan dalam pencarian


Ringkasan artikel


Mengoptimalkan kata kunci


Tautan


Foto / keterangan / teks alt


Praktik baik subjudul dan panjang cerita


URL slug


lokakarya Audiens sumber-sumber kamiMengundang mereka untuk menyaksikan  dan silahkan cek 

Terima kasih atas minat Anda 

pada Google News Initiative 

Digital Growth Program. Untuk 

informasi lebih lanjut, silahkan 

kunjungi tautan di bawah ini.

News Consumer Insights Tool

News Consumer Insights Playbook

Panduan Memahami Audiens Anda

Mengembangkan Jangkauan dan Memperdalam Keterlibatan

Digital Growth Program Website

Digital Growth Program Workshop

Realtime Content Insights

News Tagging Guide

Membentuk Budaya Digital yang Terpusat kepada Audiens
Digital Growth Program - Audience Development

https://newsinitiative.withgoogle.com/intl/id/digital-growth/
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools
https://newsinitiative.withgoogle.com/assets/static/docs/digital-growth/GNI_DigitalGrowth_AudiencePlaybooks_UnderstandingYourAudience_ID.pdf
https://news-consumer-insights.appspot.com/
https://newsinitiative.withgoogle.com/assets/static/docs/digital-growth/GNI_DigitalGrowth_AudiencePlaybooks_GrowingReachandDeepeningEngagement_ID.pdf
https://newsinitiative.withgoogle.com/assets/static/docs/digital-growth/GNI_DigitalGrowth_AudiencePlaybooks_GrowingReachandDeepeningEngagement_ID.pdf
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools
https://newsinitiative.withgoogle.com/digital-growth/reader-revenue/interactive-exercises/user-funnel-diagnostic
https://newsonair.withgoogle.com/events/dgp-na-audience
https://newsinitiative.withgoogle.com/intl/id/digital-growth/na-audience-development/
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools
https://newsinitiative.withgoogle.com/assets/static/docs/nci/nci-playbook-en.pdf
https://newsinitiative.withgoogle.com/assets/static/docs/digital-growth/GNI_DigitalGrowth_AudiencePlaybooks_UnderstandingYourAudience_ID.pdf
https://newsinitiative.withgoogle.com/assets/static/docs/digital-growth/GNI_DigitalGrowth_AudiencePlaybooks_GrowingReachandDeepeningEngagement_ID.pdf
https://newsinitiative.withgoogle.com/digital-growth/na-overview/
https://newsonair.withgoogle.com/dgp-na
https://realtime-content-insights.appspot.com/
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools/ntg



