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Penjualan melalui jalur digital menjadi solusi 
untuk melengkapi diler maupun showroom.
Anton Jimmy Suwandi, 
Direktur Marketing Toyota Astra Motor

■ENERGI ■MANUFAKTUR

Pandemi Covid-19 telah 
mengubah bagaimana 
kita menjalankan hidup 

dan bisnis sehari-hari. "New 
normal" istilahnya. Bagi du-
nia periklanan, ini sebenar-
nya membuka lembaran-lem-
baran baru yang memang ti-
dak terpikirkan di masa 
pra-pandemi.

Penjualan ritel global di-
perkirakan merugi US$ 2,1 
triliun sepanjang pandemi  
tahun 2020. Kerugian Google 
dan Facebook divisi adverti-
sing mencapai US$ 44 miliar. 
Belanja iklan di Eropa menu-
run 10% hingga 15%. Sedang-
kan di Amerika Serikat, be-
lanja iklan menurun 17%. 

Padahal, industri perik-
lanan termasuk salah satu 
yang paling inovatif dan kre-
atif. Dengan dua hal ini, 
agensi-agensi semestinya 
masih dapat bertahan namun 
persaingan sangat ketat. Masa 
pandemi malah merupakan 
sumber inspirasi iklan-iklan 
purpose-driven alias "didorong 
oleh kebutuhan."

Tak perlu diragukan lagi 
bahwa yang tiga hal terpen-
ting di era terkini ini adalah: 
kesehatan, kebersihan dan 
portabilitas. Kesehatan jelas 

bermakna bebas dari virus 
Covid-19. Sedangkan keber-
sihan sangat dibutuhkan un-
tuk menciptakan lingkungan 
yang steril dan bebas dari 
kuman apapun. 

Sedangkan portabilitas 
merupakan fl eksibilitas seba-
gai desain dan pola pikir 
yang mendasari berbagai ak-
tivitas dan keputusan. Seba-
gai contoh, tema-tema iklan 
berbagai merek mulai mema-
sukkan kondisi pandemi. Mi-
salnya, m-banking BCA 
menggunakan tema ini untuk 
memperkenalkan "belanja 
tanpa sentuh."

Misalnya, kebutuhan kon-
sumen akan sterilisasi mem-
beri kesempatan bagi merek-
merek untuk menggunakan 
tempat cuci tangan portabel 
dan bilik sanitizer sebagai pa-
pan billboard iklan dengan 
impresi besar. Berbagai ben-
tuk sinergi antara fungsi dan 
tujuan kesehatan, kebersihan 
dan portabilitas bisa dijadi-
kan kerangka berpikir multi-
guna. Fakta bahwa social dis-
tancing dan WFH (work from 
home) alias semi lockdown 
telah mengubah gaya berbe-
lanja jelas tak terhindarkan. 
Ini juga menurunkan belanja 

iklan baik yang konvensional 
maupun yang digital.

Menarik bukan? Belanja 
iklan online ternyata juga 
mengalami penurunan, pada-
hal penggunaan sosmed me-
ningkat pesat pada  masa 
pandemi.

Menurut riset Smartly.io 
di AS, penggunaan sosmed 
meningkat namun interaksi 
dengan iklan online menurun 
disebabkan oleh kebutuhan 
berhubungan sosial yang me-
ningkat selama masa-masa 
sulit. Namun konsumen di 

negara-negara lockdown se-
penuhnya lebih reseptif terha-
dap iklan online.

Sumber yang sama juga 
menunjukkan bahwa konsu-
men lebih menyukai kampa-
nye-kampanye pemasaran 
yang mengedukasi daripada 
semata-mata "menjual." Topik 
edukasi tidak perlu berhu-
bungan langsung dengan Co-
vid-19 dan pandemi, namun 
bagaimana produk dan bisnis 
yang dimaksud dapat mem-
permudah hidup mereka.

Iklan penuh makna atau 
"purpose driven" yang diha-
rapkan konsumen di masa 
dan pasca pandemi tampak-
nya semakin "matang." Seba-
gaimana digitalisasi, kon-
sumsi media juga semakin 
didewasakan secara kilat se-
lama pandemi ini.

Unilever, sebagai contoh 
studi kasus, merupakan salah 
satu pembelanja iklan terbe-
sar di dunia. Mereka menggu-
nakan kerangka berpikir ber-
kaki tiga, yaitu merek yang 
bertujuan akan bertumbuh, 
perusahaan bertujuan dapat 
bertahan lama dan individu 
bertujuan akan melesat dan 
sukses besar. 

Jadilah kerangka berpikir 

ini digabungkan dengan prio-
ritas kebertahanan mengha-
silkan perubahan konsumsi 
yang dapat mempengaruhi 
pola pikir. Dan ini dapat dite-
rapkan secara benchmark.

Transformasi digital 
masa pandemi akan meng-
ubah era pasca pandemi seba-
gai periode di mana konsu-
men semakin mahir dan 
nyaman dalam beraktivitas 
digital dan online. Para ma-
najer dan pengambilan kepu-
tusan yang berpegang pada 
prinsip-prinsip tempo doeloe 
akan semakin progresif dalam 
bertindak. Dan mereka pasti 
akan menemukan fakta bah-
wa digitalisasi jauh lebih efi -
sien secara cost daripada 
menggunakan tenaga kerja 
face-to-face. 

Akhir kata, Unilever dan 
beberapa perusahaan raksasa 
lainnya memastikan bahwa 
proses transformasi digitali-
sasi yang edukatif merupakan 
kebutuhan mutlak yang kelak 
akan menjadi arus tengah 
umum dan populer. 

Secara intelektual dan soft 
skills lainnya, bisa dipastikan 
konsumen semakin "naik ke-
las" hingga timbul evolusi se-
lanjutnya.   ■

Iklan Purpose-Driven

Jennie M. Xue, 
Kolumnis Internasional Serial 
Entrepreneur dan Pengajar 
Bisnis, Berbasis di California

JAKARTA. Mencermati per-
kembangan wabah korona, 
para agen pemegang merek 
(APM) di Tanah Air mulai 
memperkuat penjualan oto-
motif melalui platform digital. 
Namun, mereka tetap mem-
buka penjualan melalui outlet 
atau gerai konvensional. 

Salah satu APM yang meng-
genjot penjualan online ada-
lah PT Astra International-
Daihatsu. Perusahaan ini 
menggunakan digital marke-
ting melalui kerjasama de-
ngan Astra Daihatsu Value 
Chain, yakni Astra Credit 
Companies (ACC) dan Asu-
ransi Astra. 

Kepala Divisi Marketing & 
CR Divisi PT Astra Internatio-
nal-Daihatsu, Hendrayadi Las-
tiyoso mengakui, saat ini pen-
jualan Daihatsu melalui plat-
form online memang masih 
relatif kecil. Namun, pihaknya 
melihat tren penjualan online 
mengalami peningkatan sejak 
memasuki masa pandemi ko-
rona dan seiring kebijakan 
pembatasan mobilitas para 
salesforce dan pelanggan. 
"Adapun yang menjadi target 
khusus, kami ingin leads/pros-
pek pelanggan yang berasal 
dari aktivitas digital marke-
ting/media online naik dari 
20% menjadi 25%," kata dia 
kepada KONTAN, kemarin.

Semester II-2020, Daihatsu 
tidak berencana menambah 
outlet baru karena target pe-
nambahan outlet pada 2020, 
yang sebanyak empat outlet, 
sudah tercapai dan seluruh-
nya beroperasi kuartal II-2020. 
Hendrayadi menyatakan,  per-
timbangan lain untuk tidak 
membuka outlet baru, Daihat-
su memilih mengoptimalkan 
produktivitas sejumlah outlet 
yang sudah beroperasi.

PT Toyota Astra Motor 
(TAM) juga mencatat geliat 
penjualan via kanal digital. 
TAM meraih Surat Pemesanan 
Kendaraan (SPK) lebih dari 
660 unit secara nasional mela-
lui platform digital.

Direktur Marketing TAM, 
Anton Jimmy Suwandi, meli-
hat hingga Agustus 2020 pen-
jualan melalui jalur digital 
menjadi solusi untuk meleng-
kapi channel konvensional 
melalui diler maupun show-
room. "So far, hasilnya cukup 
baik, di mana pada Virtual 

Expo bulan Juli 2020 di Jakar-
ta, TAM berhasil mendapat-
kan Surat Pemesanan Kenda-
raan (SPK) sebesar lebih dari 
250 unit," kata dia.

Selain penjualan online 
maupun konvensional, Anton 
mengemukakan sebenarnya 
penjualan otomotif tetap 
membutuhkan support direct 
interaction, seperti melalui 
diler. Alasannya membeli mo-
bil perlu pengalaman langsung 
dengan test drive.

Herry Noverino, Marketing 
& PR Department Head PT 
Garuda Mataram Motor 
(GMM) bilang, platform onli-
ne sangat membantu penjual-
an. "Antusiasme penjualan 
online cukup baik, meski saat 
ini belum sampai dua digit," 
kata dia, kemarin.

Arfyana Citra Rahayu

KONTAN/Fransiskus Simbolon

ADM melakukan aktivitas digital marketing melalui kerjasama 
dengan Astra Daihatsu Value Chain.

APM Pacu Penjualan 
Melalui Kanal Digital

Penjualan mobil 
melalui saluran 

online meningkat 
sejak pandemi 

korona.

OTOMOTIF■

JAKARTA. Rencana Mitsui & 
Co Ltd Jepang untuk heng-
kang dari proyek PLTU Paiton 
Energy terus bergulir. Kabar 
yang beredar, kongsi PT Ada-
ro Energy Tbk (ADRO) dan 
PT Toba Bara Sejahtra Tbk 
(TOBA) siap mengambil alih 
kepemilikan Mitsui yang se-
besar 45,5% di PLTU Paiton 
yang berlokasi di Probolinggo, 
Jawa Timur.

Adaro dan Toba Bara dise-
but-sebut sedang melakukan 
kajian keekonomian pem-
bangkit listrik tenaga uap 
(PLTU) yang berkapasitas 
2.045 megawatt (MW) itu.

Head of Corporate Com-
munication PT Adaro Energy 
Tbk, Febriati Nadira memang 
belum secara terang menje-
laskan pihaknya tertarik dan 
akan berkongsi dengan TOBA 
untuk mendekap saham Mit-
sui yang akan hengkang dari 
PLTU Paiton.

Namun yang pasti, dia bi-
lang bahwa manajemen ADRO 
sedang melakukan kajian in-
ternal mengenai peluang-pe-
luang di PLTU Paiton Energy. 
Manajemen ADRO belum bisa 
memastikan apakah mereka 
bisa ikut mengambil bagian di 
pembangkit listrik tersebut.

"Oleh karena itu, belum ada 
kepastian untuk berpartisipa-
si," terang Nadira kepada 
KONTAN, Kamis (3/9).

Dihubungi secara terpisah, 
Direktur PT Toba Bara Sejah-
tra Tbk, Pandu Patria Sjahrir 
enggan menanggapi kabar 
rencana kolaborasi mereka 
dengan ADRO untuk membeli 
sebagian saham Paiton Ener-
gy yang bakal dilepas Mitsui. 
"Belum (ada tanggapan)," 
ucap dia, singkat.

Namun Pandu memastikan 
PLTU Paiton tetap beroperasi 
dengan baik kendati diliputi 
kabar hengkangnya Mitsui. 

Seperti diketahui, TOBA 
merupakan pemilik 5% saham 

di PLTU Paiton Energy. Pe-
megang saham lainnya adalah 
Nebras Power Qatar yang me-
nguasai 35,5% saham. Selan-
jutnya Jera, perusahaan pa-
tungan antara Tokyo Electric 
Power Group dan Chubu 
Electric Power Group, yang 
memiliki 14% saham PLTU 
Paiton. 

Sesuai kaidah
Sebelumnya, Corporate Se-

cretary PT Toba Bara Sejahtra 
Tbk, Pingkan Ratna Melati 
menyebutkan, Paiton Energy 
merupakan investasi yang 
tergolong baik bagi TOBA. 
"Kinerja yang baik dari Paiton 
Energy pada prinsipnya sesuai 
dengan kajian perseroan," 
ungkap dia.

Oleh karena itu, Pingkan 
bilang, manajemen masih me-
lakukan kajian atas opsi-opsi 
yang dimiliki oleh Toba Bara 
sebagai pemegang 5% saham 
di Paiton Energy.

Dia enggan memerinci se-
jauh mana proses evaluasi 
yang dilakukan TOBA. Na-
mun, jika memang nantinya 
ada transaksi material yang 
dilakukan, maka manajemen 
TOBA akan melaksanakan hal 
tersebut sesuai kaidah dan 
aturan yang berlaku, terma-
suk melalui keterbukaan in-
formasi publik. 

Kabar hengkangnya Mitsui 
dari PLTU Paiton Energy su-
dah berembus sejak Mei 2020. 
Mitsui dengan penasihatnya 
membahas potensi divestasi 
45,5% saham PLTU Paiton.

Kesepakatan penjualan di-
vestasi saham itu diperkira-
kan bernilai lebih dari US$ 1 
miliar. Meski belum memulai 
proses penjualan formal, Mit-
sui sudah mulai menarik mi-
nat calon pembeli, termasuk 
produsen listrik regional.

Selain Mitsui, pemegang sa-
ham lain, Nebras, juga sempat 
berniat menjual kepemilikan 
sahamnya sebanyak 35,5% di 
PLTU Paiton senilai lebih dari 
US$ 1 miliar. Nebras bahkan 
sudah melakukan pembicara-
an awal dengan penasihat ke-
uangan potensial, akan tetapi 
belum memulai proses penju-
alan secara formal.

Namun Ketua Umum Aso-
siasi Produsen Listrik Swasta 
Indonesia (APLSI), Arthur Si-
matupang, membantah Ne-

bras akan hengkang dari 
PLTU Paiton. Kata dia, hanya 
Mitsui yang akan hengkang 
dari Paiton.

Hanya saja, Arthur bilang, 
kemungkinan besar masih 
banyak investor asing yang 
akan keluar dari bisnis pem-
bangkit.  "Hal itu tergantung 
outlook dan portofolio ma-
sing-masing investor yang 
berbeda-beda," kata dia.

Sejauh ini, sistem kelistri-
kan di Indonesia masih meng-
andalkan PLTU batubara se-
bagai backbone. Alhasil, pros-
pek investasinya masih 
atraktif dalam 5-10 tahun ke 
depan. Namun investor meng-
hindari Jawa untuk berinves-
tasi. "PLTU baru tidak ada 
karena dalam oversupply un-
tuk sistem Jawa," kata dia.   ■

ADRO Mengincar Paiton
Adaro Energy (ADRO) dan Toba Bara Sejahtra (TOBA) sedang mengkaji proyek PLTU Paiton

Dimas Andi Shadewo, 
Filemon A Hadiwardoyo

Ekspor Kayu Lapis

ANTARA/Seno

Para pekerja mengolah kayu di pabrik Bondowoso Indah Plywood (BIP) milik PT Indah Karya (Persero), Desa Pekauman, 
Grujugan, Bondowoso, Jawa Timur, Kamis (3/9). Pabrik kayu triplek BIP menggandeng perusahaan swasta PT Buana 
Kassiti Group untuk melakukan ekspor perdana ke Singapura dan Malaysia di tengah pandemi Covid-19.

Info Tender & Lelang

Pekerjaan 
di Kementerian 
Pendidikan

■ Pekerjaan: Jasa konstruksi 
renovasi gedung layanan 
mahasiswa kampus I FKIP
Instansi: Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan (Kode Lelang: 
9503025)
Satuan kerja: Universitas Mataram
Bidang/sub. bidang: Pekerjaan 
konstruksi/jasa pelaksana konstruksi 
bangunan pendidikan BG007 yang 
masih berlaku
Klasifi kasi: Non kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 4.584.797.000,00
Nilai HPS paket: 
Rp 4.294.769.888,59
Anggaran: APBN

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Kamis, 13 Agustus – Senin, 7 
September 2020 melalui https://
lpse.kemdikbud.go.id/eproc4   

Pekerjaan 
di Kementerian 
Kesehatan

■ Pekerjaan: Pembuatan jalan 
lingkar kawasan RSUPN Dr. Cipto 
Mangunkusumo
Instansi: Kementerian Kesehatan 
(Kode Lelang: 33589047)
Satuan kerja: Rumah Sakit Umum 
Dr Cipto Mangun Kusumo Jakarta
Bidang/sub. bidang: pekerjaan 
konstruksi/ jasa pelaksana 
konstruksi jalan raya kecuali jalan 
layang, jalan, rel kereta api, dan 
landas pacu bandara SI003 yang 
masih berlaku
Klasifi kasi: Kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 4.838.016.000,00
Nilai HPS paket: 
Rp 4.838.016.000,00
Anggaran: BLU

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Jumat, 14 Agustus – Senin, 7 
September 2020 melalui http://
lpse.kemkes.go.id/eproc4  

Pekerjaan 
di Provinsi Riau

■ Pekerjaan: Pekerjaan fi sik 
pembangunan masjid raya 
Pekanbaru
Instansi: Pemerintah Daerah 
Provinsi Riau (Kode Lelang: 
13586039)
Satuan kerja: Dinas Pekerjaan 
Umum Penataan Ruang Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan 
Provinsi Riau
Bidang/sub. bidang: Pekerjaan 
konstruksi/ sesuai bidang pekerjaan 
yang masih berlaku
Klasifi kasi: Kecil
Nilai pagu paket: 
Rp 1.226.895.200,00
Nilai HPS paket: 
Rp 1.226.297.767,70
Anggaran: APBD

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Selasa, 18 Agustus – Minggu, 6 
September 2020 melalui https://
lpse.riau.go.id/eproc4

Pekerjaan 
di Kementerian Agama

■ Pekerjaan: Optimalisasi software 
database postgreSQL (tender 
ulang)
Instansi: Kementerian Agama (Kode 
Lelang: 7995170)
Satuan kerja: Ditjen Pendidikan 
Islam 426302
Bidang/sub. bidang: Jasa lainnya/ 
KBLI-perlengkapan komputer atau 
piranti lunak atau aktivitas 
konsultan komputer atau 
manajemen fasilitas komputer yang 
masih berlaku
Klasifi kasi: Kecil
Nilai pagu paket: Rp 1.654.000.000
Nilai HPS paket: Rp 1.653.405.333
Anggaran: PHLN

Pendaftaran dan pengunduhan 
(download) dokumen pengadaan 
secara elektronik: 
Senin, 24 Agustus – Senin, 7 
September 2020 melalui https://
lpse.kemenag.go.id/eproc4/ 

Sumber:  http://inaproc.lkpp.go.id/
v3/lpselinks dan sumber lainnya


