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Kami mengamati tren signifikan orang yang
membeli ponsel pintar secara online.
Palson Yi, Marketing Director
Realme Indonesia

nJasa nEnergi nInfrastruktur
Kontan Senin, 15 Juni 2020

Vendor Ponsel Genjot
Penjualan Saat Pandemi
Selama masa pembatasan sosial, para produsen memanfaatkan kanal pemasaran digital
M Krishna Prana Julian,
Arfyana Citra Rahayu

KONTAN/Baihaki

Pada Mei 2020 PLN mendapat 21.159 aduan tagihan listrik.
JAKARTA. Polemik tagihan
listrik di masa pandemi korona (Covid-19) terus bergulir.
Banyak pelanggan mengajukan keluhan terkait hal itu,
baik melalui media sosial, pemerintah, maupun langsung
kepada PT Perusahaan Listrik
Negara (PLN).
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) yang diterima KONTAN, sepanjang Mei
lalu terdapat 32 pengaduan
tagihan listrik yang masuk
melalui Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM.
Kemudian per 10 Juni 2020,
pemerintah menerima enam
pengaduan dari masyarakat.
Ditjen Ketenagalistrikan
Kementerian ESDM mengklaim, pihaknya telah menyelesaikan 38 aduan atau 100%
selesai terhadap keluhan yang
masuk selama Mei dan awal
Juni ini.
Sedangkan PLN kebanjiran
14.500 pengaduan seputar tagihan listrik selama bulan April. Mereka mengklaim 100%
aduan tersebut telah selesai.
Pada bulan Mei, PLN menerima 21.159 aduan tagihan listrik dan 100% atau seluruhnya
sudah terselesaikan.
Per 10 Juni, PLN menerima
29.609 aduan tagihan listrik
dari masyarakat. Dari jumlah
tersebut, 29.230 aduan atau
98,7% sudah diselesaikan.
Secara akumulatif, sejak
April hingga 10 Juni 2020 ter-

Gerai

AP II
Memangkas
Belanja
Modal
JAKARTA. Sejak pandemi
global Covid-19 yang berdampak ke industri penerbangan, frekuensi
perjalanan dengan pesawat berkurang signifikan.
Namun, konektivitas udara tetap perlu dijaga untuk
mempercepat penanganan virus tersebut.
Sejalan dengan hal tersebut, PT Angkasa Pura
(AP) II hingga saat ini tetap mengoperasikan 19
bandara untuk melayani
penerbangan.
Direktur Utama AP II
Muhammad Awaluddin
mengatakan, saat ini mereka menekan biaya operasional, memangkas belanja modal dan memperketat pengelolaan arus
kas. Tiga program tersebut merupakan bagian
dari upaya mempertahankan kelangsungan bisnis
yang mereka jalankan sejak Maret 2020.
"Fokus di dalam business survival itu adalah
memperhitungkan pengeluaran dengan ketat melalui program cost leadership, lalu memangkas capex, serta memperketat
cash flow management,"
ujar Awaluddin dalam keterangan resminya, Minggu (14/6).
Asal tahu saja, pada
awal tahun ini, AP II menetapkan capex Rp 7,8
triliun. Namun seiring dengan pandemi, capex dipangkas menjadi Rp 1,4
triliun, kemudian ditekan
lagi menjadi Rp 1,1 triliun.
Dana belanja modal tahun
ini khusus digunakan proyek multiyears dan pemeliharaan fasilitas.
Selvi Mayasari

dapat 65.268 aduan tagihan
listrik yang ditujukan kepada
PLN, yang mana 64.889 di antaranya sudah selesai.
Artinya, sejauh ini PLN sudah menyelesaikan 99,4% aduan tagihan listrik dari masyarakat. "Masih ada 379 pengaduan yang sedang dalam
proses penyelesaian oleh
PLN," sebut Direktur Bina
Usaha Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Hendra Iswahyudi kepada KONTAN, Minggu (14/6).
Pengamat Ekonomi Energi
Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menyebutkan, jika
memang tagihan listrik beberapa pelanggan tercatat lebih
besar dari seharusnya, maka
PLN wajib mengembalikan
kelebihan biaya tagihan listrik
tersebut.
"Di masa mendatang, PLN
harus memperbaiki dan meningkatkan lagi kualitas komunikasi publiknya terkait
informasi tagihan listrik untuk
menghindari lagi kesalahpahaman yang dihadapi oleh sebagian masyarakat," ujar dia.
Guru Besar Fakultas Teknik
Universitas Indonesia Iwa
Garniwa menilai, sudah saatnya PLN menerapkan sistem
perhitungan tagihan listrik
dengan smart meter. Dengan
teknologi tersebut, PLN bisa
mencatat pemakaian listrik
pelanggan secara real time.
Dimas Andi Shadewo

JAKARTA. Wabah korona
(Covid-19) tidak mengendorkan vendor telepon seluler
(ponsel) untuk menggelar
ekspansi dan penjualan produk. Bahkan, mereka berani
merilis produk baru untuk
memperkuat penetrasi pasar
sekaligus menggenjot volume
penjualan.
Sejumlah vendor ponsel
justru membukukan pertumbuhan volume penjualan selama masa pandemi korona.
Misalnya Oppo Indonesia
yang mencatatkan kenaikan
penjualan dibandingkan kondisi normal, meski jumlahnya
tidak signifikan. Public Relations Manager Oppo Indonesia Aryo Meidianto tidak memungkiri semula pihaknya
menduga akan sulit untuk
mendulang penjualan saat
wabah korona menghantam
Indonesia.
Pada beberapa produk dan
seri ponsel tertentu, kenaikan
penjualan bisa mencapai 10%
dibandingkan periode normal.
Pencapaian tersebut bisa dijumpai pada produk A series
setelah Oppo meluncurkan
produk terbaru seperti A52
dan A92 ke pasar.
“Sepertinya, dengan adanya
kebijakan pembatasan sosial
berskala besar (PSBB), masyarakat juga membutuhkan
perangkat gawai untuk menunjang kegiatan mereka selama di rumah saja,” ungkap
Aryo ketika dihubungi KONTAN, Jumat (12/6) akhir pekan lalu.
Menurut dia, penerapan kebijakan PSBB berdampak
pada penjualan Oppo. Namun
bila dilihat secara keseluruhan, dampaknya tidak begitu
signifikan.
Namun yang terang, konsistensi Oppo Indonesia dalam
bermain di ceruk pasar pro-

duk dengan rentang harga
berkisar Rp 3 juta hingga Rp 5
juta per unit juga menjadi salah satu faktor kokohnya penjualan mereka. “Konsistensi
dengan produk di rentang Rp
3 juta-Rp 5 juta ini memang
membuat kami kuat di market
tersebut,” ujar Aryo.
Pencapaian serupa dialami
vendor Realme Indonesia.
Perusahaan ini mencatatkan
pertumbuhan penjualan sebesar 200% pada beberapa bulan
terakhir dibandingkan periode sama tahun lalu.
Marketing Director Realme
Indonesia, Palson Yi menje-

Vivo
mencatatkan
pangsa pasar
terbesar
di Indonesia.
laskan, untuk menjaga kelangsungan produksi, Realme Indonesia menyewa pesawat
untuk memindahkan material
mentah dari kantor pusat Realme ke Indonesia.
"Dengan demikian, kegiatan
produksi semua produk Realme di pabrik yang berlokasi di
Tangerang dapat berjalan lancar," ungkap dia kepada KONTAN, Sabtu (13/6).
Untuk menjaga penjualan,
Realme menempuh strategi
dengan menggenjot kanal digital untuk menyiasati penjualan offline yang lesu. Belum
lama ini, Realme membuka
saluran penjualan melalui
WhatsApp.
Lewat kanal tersebut, pembeli dapat berbelanja produkproduk Realme Indonesia
tanpa perlu ke luar rumah.
Petugas frontliner akan membantu pembeli menemukan
gawai yang sesuai kebutuhan
dan mengirimkannya ke ru-

mah pembeli.
Upaya menjaga penjualan
di kanal e-commerce juga terus dilakukan. Bahkan, Realme diklaim menjadi merek
dengan penjualan nomor satu
di Shopee pada flash sale setelah peluncurannya.
Sejumlah upaya tadi melatarbelakangi kokohnya penjualan Realme Indonesia di kanal digital. “Kami mengamati
tren signifikan orang yang
membeli ponsel pintar secara
online untuk meminimalkan
potensi risiko. Itulah sebabnya kami memperkuat penjualan online,” sebut Palson.
Vendor lainnya, Vivo Indonesia juga tak kalah agresif
dalam pemasaran produkproduknya. Edy Kusuma, Senior Brand Director Vivo Indonesia bilang, banyaknya
varian yang dirilis dengan
beragam fitur menjadi salah
jurus Vivo menarik pasar Indonesia, di samping penguatan rantai distribusi dan ketersediaan produk.
Dalam memasarkan produk, Vivo menyesuaikan kondisi pembatasan aktivitas luar
ruangan selama pandemi seperti saat ini. Salah satunya
dengan meluncurkan Layanan
Antar ke Rumah. "Layanan ini
memungkinkan konsumen
untuk membeli smartphone
dari rumah," jelas Edy.
Lewat sejumlah strategi
tersebut, Vivo mencatatkan
diri sebagai merek nomor satu
di Indonesia, pada kuartal I2020.
Menurut lembaga riset IDC,
pangsa pasar Vivo di Indonesia pada kuartal I 2020 menca-

pai 27,4%, meningkat ketimbang kuartal III 2019 yang sebesar 22,8 %.
Pada periode kuartal ketiga
tahun lalu, Vivo masih mendu-

duki peringkat kedua vendor
smartphone di Indonesia.
Kala itu, Oppo yang berada di
posisi pertama dengan pangsa
pasar sebesar 26,2 %.
n

Volume Pengapalan dan
Market Share Ponsel Global
Brand
Samsung
Huawei
Apple
Xiaomi
Vivo
Lainnya

Kuartal I 2020
Kuartal I 2019
Volume
Market Share
Volume
Market Share
Pengapalan*
(%)
Pengapalan*
(%)
58,30
21,10
71,90
23,00
49,00
17,80
59,10
18,90
36,70
13,30
36,80
11,80
29,50
10,70
27,80
8,90
24,80
9,00
23,20
7,40
77,50
28,10
93,50
29,90

Keterangan: *Volume dalam juta unit
Sumber: IDC

Merilis Ponsel Anyar
Getol merilis produk baru menjadi salah satu strategi
vendor untuk menembus pasar dan mengerek penjualan
telepon seluler (ponsel). Maklumlah, persaingan bisnis
ponsel semakin ketat.
Sepanjang enam bulan pertama tahun ini, PT Sharp Electronics Indonesia telah meluncurkan tiga model smartphone dengan harga bervariasi, yakni Sharp Aquos V, Sharp
Aquos Zero 2 dan Sharp Aquos R3.
National Sales Senior General Manager PT Sharp Electronics Indonesia, Andry Adi Utomo menjelaskan, Sharp
adalah pemain baru di pasar smartphone. "Kami bermain
smartphone untuk menyikapi ke depan produk internet of
thing (IoT) Sharp (yang terhubung melalui) IoT ecosystem," jelas dia kepada KONTAN, Jumat (12/6).
Belum lama ini, ponsel anyar Redmi Note 9 dan Redmi
Note 9 Pro dari Xiaomi juga resmi meluncur di Indonesia.
Redmi Note 9 dan Redmi Note 9 Pro masuk pasar Indonesia atas permintaan Mi Fans (fans ponsel Xiaomi). Hal
tersebut diungkapkan Country Director Xiaomi Indoneisa,
Alvin Tse saat peluncuran secara virtual.
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