
periode promosi. Sedang di 
2013 sebanyak 225.000 mobil.

Promo ini termasuk dalam 
bagian pre-holiday campaign 
Lebaran Toyota. Itu sebabnya, 
program itu diadakan jauh hari 
sebelum Lebaran. Kampanye 
utama Lebaran Toyota adalah 
saat arus mudik berupa posko 
mudik di sepanjang jalur mudik 
utama. Namun, Rouli belum 
bisa memastikan, berapa total 
pos istirahat dan layanan Toyo-
ta yang akan berdiri.

Diskon makin besar

PT Hyundai Mobil Indonesia 
tak mau ketinggalan. Mereka 
juga mengadakan promo penge-
cekan dan perbaikan mobil 
menjelang Lebaran di jaringan 
bengkel resminya, dengan tajuk 
Paket Lebaran Smart Service. 
Produsen mobil asal Korea Se-
latan ini memberikan potongan 
harga untuk jasa servis, oli, dan 
suku cadang hingga 25%. “Se-
makin awal memasukkan mobil 
ke bengkel, diskonnya semakin 
besar,” kata Mukiat Sutikno, 
Presiden Direktur Hyundai.

Hyundai Indonesia membagi 
promo servis Lebaran mereka 
dalam dua periode. Pertama, 
periode 22 Juni–11 Juli 2015. 
Pemilik mobil Hyundai yang 
servis di masa ini berhak men-
dapatkan diskon sebesar 25%. 
Kedua, periode 12 Juli–22 Juli 

2015. Untuk servis selama jang-
ka waktu ini, pelanggan hanya 
memperoleh diskon 10%. 

Tujuan pembagian periode 
promo servis Lebaran ini, Muki-
at bilang, agar pelanggan tidak 
menumpuk di hari menjelang 
Lebaran. “Juga lebih nyaman 
untuk customer, pas mau mu-
dik tinggal jalan,” ujarnya.

Paket Lebaran Smart Service 
tidak tidak terbatas pada mobil 
Hyundai yang sudah mencapai 

kilometer tertentu untuk servis 
berkala. Yang belum mencapai 
kilometer tertentu juga bisa 
menikmati promo servis ini.

Tentu, promo Lebaran Hyun-
dai Indonesia tidak berhenti 
sampai di situ. Selama arus mu-
dik, Hyundai menyiapkan prog-
ram spesial yaitu Hyundai Siaga 
yang terdiri dari Posko Siaga 
dan Bengkel Siaga. Posko dan 
bengkel ini bakal tersebar di 
beberapa titik lokasi strategis 
jalur mudik masyarakat. o

Paket promo 
mudik termasuk 
dalam bagian 
pre-holiday 
campaign 
Lebaran Toyota.

Mudik untuk berlebaran di kampung halaman sudah menjadi 
tradisi sebagian besar masyarakat Indonesia. Kementerian Per-
hubungan memperkirakan, jumlah mobil yang bakal dipakai un-
tuk ritual pulang kampung pada Lebaran tahun ini mencapai 1,68 
juta unit, naik 5,8% ketimbang tahun lalu. Tak ayal, kegiatan 
mudik ini potensial dimanfaatkan pelaku usaha otomotif untuk 
menggaet hati pelanggannya, dengan menawarkan aneka po-
tongan harga jasa servis, oli, dan suku cadang.

Jeanne Ellyawati, pengamat marketing dan manajemen dari 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta, menilai strategi menawarkan 
diskon servis kendaraan memang menggiurkan dan cukup efek-
tif. Soalnya, biaya servis mobil di bengkel resmi memang luma-
yan menguras kantong dibanding bengkel biasa. “Sehingga, 
orang cenderung menghindari bengkel resmi,” ujarnya.

Tapi, Elly menambahkan, promo servis Lebaran sifatnya ha-
nyalah pemicu, agar pelanggan tetap mau atau kembali menye-
rahkan perawatan berkala mobilnya di bengkel resmi. Makanya, 
promosi ini enggak cukup kalau hanya memanfaatkan momen-
tum Lebaran. Produsen otomotif juga perlu memberikan diskon 
servis di lain waktu, agar pelanggan mereka setia.

Tidak cuma itu, produsen mobil juga perlu mengadakan kegi-
atan-kegiatan yang bisa membina hubungan dengan pelanggan. 
Misalnya, gathering brand community. Melalui acara ini, pelang-
gan bisa mengomunikasikan persoalan-persoalan terkait kenda-
raannya, dan produsen bisa mendengarkan kebutuhan custo-
mer-nya. “Memberikan hadiah memang menarik, tapi mende-
ngarkan konsumen lebih penting,” kata Elly. Kegiatan tersebut 
juga bisa menjadi bahan riset dan pengembangan untuk meran-
cang formula layanan atau produk yang lebih baik.                  o

Perlu Mendengarkan 
Konsumen Juga

Rahasia Zillow 
Zillow.com merupakan sa-

lah satu pionir disrupsi 
bisnis online. Ini adalah 

portal supermasif yang berisi-
kan database properti seluruh 
Amerika Serikat (AS) yang di-
perjualbelikan dan disewakan. 
Jadi, properti di kota dan nega-
ra bagian manapun di AS pasti 
bisa dijumpai di sana, berikut 
status for sale, for rent, dan not 
for sale, not for rent. 

Jika Anda punya teman yang 
mengaku memiliki properti di 
AS, tinggal masukkan alamat 
mereka untuk mendapatkan in-
formasi tentang nilai jual seka-
rang dan besar pajak properti. 
Juga tanggal-tanggal properti 
itu pernah diperjualbelikan dan 
harga jual pada saat itu.

Di tahun booming properti 
2006, zillow.com didirikan un-
tuk memberikan solusi bagi 
para konsumen industri real 
estate. Pra-Zillow, bisnis pro-
perti di AS bagaikan membeli 
kucing dalam karung. Sebab, 
tiap informasi yang berkenaan 
dengan properti tersebut tidak 
terbuka alias perlu ditanyakan 
langsung kepada instansi ter-
kait dan real estate broker. 

Selain informasi tanggal ber-
pindah tangan, pajak properti, 
dan spesifikasi properti, zillow.
com juga membuatkan grafik 
naik turunnya harga properti 
sejak pertama kali dijual hingga 
sekarang. Bayangkan, betapa 
hebatnya data yang disajikan 
zillow.com bagi para property 
buyer yang sedang siap-siap 
memilih properti. Inspirasi luar 
biasa bagi pebisnis online Indo-
nesia, sepanjang data yang di-
sampaikan sahih dan bisa di-
pertanggungjawabkan.

Benar, zillow.com bukan 
toko online yang berisikan lis-
ting properti belaka. Banding-
kan dengan rumah123.com 
yang hanya berisikan listing 
berbayar yang dipesan pemilik 
properti, broker, dan agen pro-
perti. Zillow.com menjual data-
base dan real-time lead genera-
tion terkini. Tentu untuk kondi-
si Indonesia, data-driven 
business model agak sulit tere-
alisasi, tapi bukan mustahil. 

Zillow.com mendisrupsi bis-
nis properti dengan mendemo-
krasikan proses jual, beli, serta 
sewa tanah dan properti dengan 
supertransparan. Jadi, keaman-
an konsumen tetap terjaga dan 
kasus kriminal penipuan bisa 
semakin berkurang. Fungsi po-
licing organisasi swasta mem-
bantu industri itu sendiri dan 
dunia bisnis secara umum.

Dibutuhkan transparansi ber-
tanggungjawab dari Badan Per-
tanahan Nasional (BPN) dan 
standarisasi faktor-faktor pe-
nunjang jika ingin diterapkan di 

Indonesia. Duplikasi akta kepe-
milikan tanah dan rumah perlu 
dinihilkan dengan sistem yang 
baik, sehingga proses clean 
ownership bisa dicapai. Ini sa-
lah satu alasan kuat untuk 
membuat database dan data-
driven website yang sekaligus 
berfungsi sebagai pembersih 
sampah-sampah duplikasi.

Kultur Indonesia sangat te-
robsesi akan real estate. Ini 
menciptakan gelembung pro-
perti yang sudah mulai me-
ngempis di wilayah-wilayah 
tertentu. Namun, obsesi ini ti-
dak akan berhenti sepanjang 
pertumbuhan penduduk masih 
tinggi dan lokasi fisik suatu bis-
nis masih merupakan penentu 
kredibilitas dan reputasi.

Sebagai pasar properti yang 
luar biasa besar, dalam setahun 
saja, penduduk Indonesia ber-
tambah 4 juta hingga 5,5 juta 
jiwa yang suatu hari pasti me-
merlukan rumah sendiri. Dan, 
ini membutuhkan database pro-
perti yang bisa dipertanggung-
jawabkan dan up-to-date.

Untuk mewujudkan visi situs 
semacam zillow.com, perlu ker-
ja sama yang erat antara instan-
si pemerintah yang berhubung-
an dengan tanah, properti, dan 
data mining company. Juga 
diperlukan berbagai pembaruan 
regulasi yang mentransparansi-
kan proses dan pendataan jual 
beli setiap properti. Belum lagi 
berbagai tanah adat yang masih 
menggunakan surat girik.

Indonesia membutuhkan si-
tus ala zillow.com. Dunia pro-
perti Indonesia akan tertolong 
dari segala macam kesimpang-
siuran. Ada investor yang siap 
mengambil kesempatan ini? o

Jennie M. Xue, 
Kolumnis Internasional dan Pengajar 
Bisnis, tinggal di California, AS. 
www.jenniexue.com
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