
KONEKTIVITAS DI DALAM
PESAWAT:
HADIRKAN KEBEBASAN DI ANGKASA

KONEKTIVITAS DI DALAM PESAWAT (IFC) 
MENENTUKAN PILIHAN DAN KESETIAAN 
KEPADA MASKAPAI
IFC memudahkan penumpang untuk berkomunikasi 
dengan lancar di dalam pesawat melalui jaringan 
satelit global

Dari penumpang yang pernah menggunakan IFC di 
Asia Pasifik:

IFC MEMBERI PENUMPANG KEBEBASAN DAN 
LEBIH BANYAK PILIHAN DARIPADA IFE

61%
menganggap IFC 
lebih penting 
daripada hiburan di 
dalam pesawat 
(IFE) 

42%
penumpang yang telah 
menikmati Wi-Fi berkualitas 
tinggi di pesawat 
menempatkan IFC sebagai 
faktor penentu tiga besar 
saat memilih maskapai

Penumpang dapat menikmati konten mereka 
sendiri di perangkat favorit mereka

56%
pengguna IFC 
setidaknya pernah 
menghubungkan 
lebih dari satu 
perangkat di satu 
pesawat dalam 
setahun terakhir 

Tetap terhubung di 
angkasa

68%
keluarga menyatakan 
bahwa Wi-Fi di dalam 
pesawat menjadi 
solusi saat bepergian 
bersama anak-anak

68%
penumpang 
menyatakan bahwa 
akses Wi-Fi meredakan 
kecemasan

1  Harga

2  Merek maskapai

3  IFC

Survei tahunan Inmarsat tentang Konektivitas di dalam Pesawat merupakan 
jajak pendapat terbesar di dunia tentang sentimen penumpang. Di tahun 
ketiganya ini, sekarang survei ini telah menjadi barometer industri, yang 
dikompilasi bersama perusahaan riset pasar GfK. Kami berbicara dengan 
lebih dari 9.000 orang di 18 negara di Eropa, Asia Pasifik, Timur Tengah, 
serta Amerika Utara dan Amerika Latin.  

Kami melacak meningkatnya penggunaan bandwidth yang tinggi di antara 
orang yang pernah melakukan koneksi:
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Bandwidth rendah: beberapa aktivitas yang memakai bandwidth rendah, seperti 
menelusuri internet

Bandwidth menengah: beberapa aktivitas yang memakai bandwidth menengah, 
seperti email standar, jejaring sosial, atau banyak aktivitas dengan bandwidth rendah

Bandwidth tinggi: aktivitas yang memakai bandwidth tinggi, seperti melakukan 
streaming video, mengunduh film, atau banyak aktivitas dengan bandwidth 
rendah/menengah

ASIA PASIFIK

Global 2016 

Global 2017 

Kunci:

53%
penumpang merasakan 
manfaat dapat membeli 
barang-barang di 
pesawat dan 
menerimanya setelah 
mendarat

60%
penumpang di seluruh 
dunia percaya bahwa Wi-Fi 
di dalam pesawat bukanlah 
sebuah kemewahan, 
melainkan kebutuhan

Konektivitas berkualitas di dalam pesawat 
meningkatkan kesetiaan pelanggan

52%
penumpang akan 
berhenti 
menggunakan 
maskapai pilihan 
mereka jika kualitas 
IFC-nya buruk

            55% Tiongkok

  52% India

  40% Korea Selatan

  40% Indonesia

  39% Vietnam

  25% Malaysia


