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  PENJUALAN SMARTPHONE  

PONSEL 5G DIBATASI AKSES JARINGAN
Bisnis, JAKARTA — Produsen telepon seluler mencatat tingginya minat membeli ponsel telekomunikasi generasi kelima atau 5G di 

Indonesia masih terbentur masalah akses jaringan yang masih terbatas. 

Rahmi Yati
redaksi@bisnis.com

H
ead of Commu-
nications Real-
me Indonesia 
M. Ilham Prata-
ma mengatakan 
penjualan ponsel 

pintar atau smartphone 5G di Tanah 
Air bisa dikatakan mendapatkan 
respons positif. Bahkan, dia me-
nyatakan beberapa smartphone 
5G yang telah diluncurkan di 
Indonesia berhasil memecahkan 
rekor penjualan. 

“Realme 9 Pro Series, misalnya, 
yang kami luncurkan bulan lalu, 
tercatat 1.000 unit terjual dalam 
waktu 10 menit pada early-bird 
sale,” katanya, Senin (25/7).

Tidak hanya itu, Ilham me-
nyebut jumlah penjualan pada 
early-bird sale dan fl ash sale juga 
mencatatkan penjualan sebanyak 
6.500 unit yang menjadikan rekor 
penjualan tertinggi untuk Realme 
Number Series. 

Bukan itu saja, dia menambah-

kan, seri Narzo, tepatnya Narzo 
50 5G, mendapatkan respons dan 
permintaan baik di pasar.

Umumnya, dia menilai tinggi-
nya peminat ponsel 5G datang 
dari kalangan anak muda sebagai 
bentuk investasi. Dia menegas-
kan antusiasme kalangan anak 
muda segera memiliki smartphone 
dengan teknologi terbaru cukup 
besar meski akses jaringannya 
masih terbatas. 

Dia juga mengungkapkan adop-
si konektivitas 5G di Indonesia 
masih belum merata atau kini 
hanya berada di beberapa kota 
besar saja. Namun, Ilham me-
nyatakan pelanggan di Indonesia 
khususnya anak muda memiliki 
antusiasme untuk segera memiliki 
smartphone dengan teknologi 
terbaru tersebut.

“Kami melihat mereka membe-
li smartphone 5G adalah untuk 
investasi. Saat 5G sudah mulai 
merata di Indonesia, mereka dapat 

dengan segera menikmati jaringan 
5G tersebut,” ujar Ilham.

Dia juga mengeklaim bahwa 
Realme hadir sebagai merek ponsel 
pintar dengan pertumbuhan ter-
cepat secara global dalam hal 
pengiriman smartphone 5G.

Berdasarkan laporan Counter-
point Research terbaru, imbuhnya, 
pengiriman smartphone 5G tum-
buh paling tinggi di antara semua 
merek smartphone besar lainnya 
dengan pertumbuhan 165% pada 
kuartal IV/2021 terhadap data 
setahun sebelumnya (YoY).

Penjualan perangkat 5G dari 
Realme 5G juga memiliki kinerja 
yang baik di kawasan lainnya 
seperti Timur Tengah dan Afrika 
Utara dan Asia Pasifi k, yang 
merupakan mayoritas dari 20 
pasar. 

“Termasuk India, Bangladesh, 
Malaysia, Maroko, Myanmar, dan 
Singapura. Pengiriman smartpho-
ne 5G dari Realme berada pada 

peringkat lima besar,” tutur dia.

CUKUP TINGGI
PR Manager Oppo Indonesia Aryo 

Meidianto juga mengatakan hal 
yang sama. Bahkan, Oppo Indone-
sia menyatakan siap menyediakan 
perangkat 5G bagi pelanggan di 
Tanah Air. 

Aryo mengatakan peminat ponsel 
5G dapat dikatakan sudah cukup 
tinggi. Namun, terkadang pembe-
nahan jaringan masih jadi kendala. 

“Di 5G memang dibutuhkan 
sebuah kolaborasi antara pemilik 
teknologi, vendor 5G, operator, dan 
regulator,” katanya, Senin (25/7).

Bila dilihat beberapa tahun 
ke belakang, tegasnya, sejumlah 
operator seluler sudah menggelar 
uji coba jaringan 5G di beberapa 
kota besar di Indonesia. Bahkan, 
beberapa operator melakukan pe-
nyelenggaraan jaringan tersebut. 

Namun, dia menegaskan tekno-
logi 5G masih butuh edukasi lebih 

ke konsumen meskipun operator 
dan regulator melakukan upaya 
baik. 

“Kami, vendor, tinggal bersiap 
untuk menyediakan perangkat,” 
kata Aryo.

Dia menuturkan Oppo terus 
menyajikan perangkat 5G mes-
kipun terdapat beberapa kendala 
tersebut.

Aryo menyebutkan sebagian pe-
rangkat 5G Oppo masih dijual di 
harga Rp5 juta karena menyesu-
aikan dengan target pasar yang 
berada di kota-kota besar. 

“Kami akan mengikuti perkem-
bangan 5G di Tanah Air sambil 
menyediakan berbagai perangkat 
yang tentunya mendukung seluruh 
jaringan 5G yang digunakan di 
Indonesia,” imbuhnya.

Aryo menyatakan peluncuran 
perangkat 5G bukan berdasarkan 
sebuah kebutuhan saja, tetapi juga 
dipengaruhi oleh porsi chipset 4G 
yang mulai berkurang. 

I N D U S T R I
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