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T
AKSI 
adalah Blue 
Bird. Anggapan itu tak 
berlebihan, sebab Blue 

Bird sudah menjadi raja taksi di 
Indonesia sejak puluhan tahun 
silam. Keperkasaan Blue Bird di 
bidang transportasi darat memang 
tak perlu diragukan. Namun, 
bukan perkara mudah membuat 
Blue Bird perkasa seperti saat ini. 
Ada resep rahasia yang membuat 
Blue Bird menjadi besar.

Resep itupun dibocorkan oleh 
General Manager Blue Bird 
Group Area Surabaya, 
Kurniawan. Menurutnya, Blue 
Bird bisa seperti sekarang 
berkat fokus menjaga kualitas 
pelayanan. Nah, pelayanan itu 
dikemas dalam konsep ANDAL.

“ANDAL itu berasal dari kata 

aman, 
nyaman, mudah 

dan personalize. Konsep itu 
harus diterapkan seluruh bagian 
dari Blue Bird. Dan konsep 
itulah yang membuat kita 
berbeda dengan kompetitor 
lainnya,” ujarnya ketika ditemui 
di pool Blue Bird Darmo Kali, 
Senin (10/7).

Pria asli Jakarta ini pun 
membeberkan konsep tersebut. 
Pertama adalah aman. 
Menurutnya, aman ada dua 
jenis, yakni aman dari sisi 
kendaraan dan aman dari sisi 
pengemudi. Dari sisi kendaraan, 
pihak Blue Bird sudah menjamin 
tingkat keamanannya.

“Kami rajin melakukan servis 
berkala terhadap seluruh 

armada 
yang ada. 

Kami rutin 
melakukan 

pengecekan bahkan 
untuk kerusakan sekecil 

apapun. Bahkan, kami wajib 
mengganti armada berusia di 
atas lima tahun,” lanjut pria 
berkacamata ini.

Kemudian dari sisi pengemudi, 
Blue Bird tak bisa sembarang 
menerima pengemudi. “Kita 
memiliki kualifikasi tersendiri 
untuk pengemudi. Yang paling 
utama adalah kita melakukan tes 
psikologi terhadap pengemudi. 
Selain itu, tes kesehatan juga 
wajib kita lakukan” bebernya.

Konsep kedua adalah nyaman. 
Untuk metode kali ini, 
pengemudi memegang kendali. 
Untuk membuat konsumen 
nyaman, pengemudi harus 
menerapkan 3S, yakni senyum, 
sapa dan salam. “Sehingga 
konsumen merasa nyaman 
selama perjalanan. Karena itu, 

tes 
psikologi 

pada sopir 
itu penting,” 

jelasnya.
Konsep 

selanjutnya 
adalah mudah. 

Kurniawan 
menuturkan, 

maksud dari konsep 
ini adalah 

mengutamakan 
kemudahan pelanggan 

dalam mendapatkan layanan 
Blue Bird. “Kini pelanggan 
memiliki banyak akses untuk 
memesan Blue Bird,” katanya.

Banyak cara untuk 
mendapatkan layanan Blue 
Bird. Pertama adalah dari 
aplikasi My Blue Bird, bisa juga 
melalui aplikasi Go-Car. 
Bahkan, bisa langsung datang 
ke setiap pool yang ada di 
Surabaya. “Saat ini, kami sudah 
memiliki 200 pool di Surabaya, 
seperti di rumah sakit, stasiun 
maupun mall,” jelasnya.

Terakhir adalah personalize, 
yakni setiap pengemudi Blue 
Bird diwajibkan akrab dengan 
setiap konsumen. “Jangan 
hanya asal kenal. Para 
pengemudi juga harus memiliki 
hubungan akrab dan dekat 
dengan pelanggan,” terangnya.

Blue Bird juga memberikan 
award kepada karyawan teladan. 
Bahkan, anak-anak dari 
karyawan juga diberikan bantuan 
beasiswa. “Dengan begitu, 
karyawan akan semangat dalam 
bekerja. Kalau kerja semangat, 
pelayanan juga akan meningkat,” 
pungkasnya. (gus/nur)

Kolaborasi dengan 
Go-Car untuk Saingi 

Taksi Online

P
AKUWON Jati 
sudah beberapa kali 
masuk menjadi 
nominator dan 

mendapat penghargaan tentang 
pelayanan terbaik dari 
Markplus. Pakuwon Jati 
memang mengedepankan 
pelayanan terbaik kepada 
konsumen. Konsumen dianggap 
sebagai raja agara merasa 
nyaman saat berada di mall.

Direktur Pemasaran 
Pakuwon Group, Sutandi 
Purnomosidi mengatakan, 
membuat konsumen merasa 
nyaman menjadi salah satu 
faktor Pakuwon Jati masuk 
dalam nominasi Markplus. 
Dengan pelayanan yang 

terbaik 
membuat konsumen 
merasa nyaman dan 
menjadikan mall-mall 
Pakuwon sebagai tempat hang 
out, rekreasi, belanja, atau 
berkumpul dengan keluarga 
favorit konsumen.

“Karena dengan kenyaman itu 
membuat konsumen merasa 
betah dan menganggap mall 
layaknya rumah sendiri,” 
tuturnya kepada Radar 
Surabaya.

Sutandi melanjutkan, mall di 
Surabaya memang banyak, 
namun dengan mengedepankan 
palayanan terbaik kepada 
konsumen membuat Pakuwon 
masih menjadi primadona 
penduduk Kota Pahlawan 

untuk berbelanja. 
“Inilah yang menjadi 

pembeda kami dengan mall-
mall lain yang ada di 
Surabaya,” terangnya.

Menurut Sutandi, pelayanan 
maksimal itu diberlakukan di 
semua lini, mulai dari gerbang 
masuk hingga jauh ke dalam 
mall. Tempat parkir yang 
mudah, sekuriti yang ramah, 
toilet yang bersih menjadi 
perhatian untuk membuat 
konsumen nyaman. 

“Konsumen akan merasakan 
experience (pengalaman, Red) 
yang sangat berbeda,” 
tuturnya.

Selain pelayanan itu, lanjut 
Sutandi, Pakuwon Jati juga 

mengedepankan 
kualitas tenan 

yang ada di dalam 
mall. “Kami melihat 

kebutuhan dari konsumen itu 
sendiri, apa yang mereka 
butuhkan kami akan 
sediakan,” ucapnya.

Bukan hanya kebutuhan 
untuk berbelaja, rekreasi atau 
berburu kuliner, Pakuwon Jati 
juga memikirkan kebutuhan 
penting lain dari para 
konsumen, salah satunya 
adalah menyediakan tempat 
ibadah yang bersih dan nyaman. 
Dimana banyak konsumen yang 
merasa kesulitan untuk 
menjalankan ibadah saat 
berada di mall. 

“Tempat ibadah kami 
siapkan yang terbaik, jadi 
membuat konsumen dapat 
beribadah dengan khusyu,” 
terang Sutandi. (sar/nur)

HALAMAN 18

Hadirkan Pengalaman                              
Belanja yang Luar Biasa 

dan Berbeda
MESKIPUN telah masuk 

beberapa kali dalam 
nominasi Markplus, tak 
membuat Pakuwon Jati 
merasa puas. Dimana 
pelayanan maksimal akan 
terus dipertahankan, hal ini 
yang membuat Pakuwon 
Jati terus menggali 
keinginan dari konsumen. 
Dengan mewujudkan 
keinginan konsumen akan 
brand atau kebutuhan yang 
mereka inginkan akan 
memberikan pengalaman 
belanja luar biasa dan 
berbeda.

Direktur Pemasaran 
Pakuwon Group, Sutandi 
Purnomosidi mengatakan, 

Pakuwon akan terus 
meningkatkan pelayanan 
mereka kedepannya. 
Dengan begitu, membuat 
Pakuwon bisa 
mempertahankan prestasi 
yang selama ini telah diraih, 
bahkan terus 
meningkatkannya. 

“Kami akan terus 
menggali keinginan dari 
konsumen tentang 
kebutuhannya,” terangnya.

Sutandi menjelaskan, 
dengan menggali keinginan 
konsumen dan 
menghadirkannya, konsumen 
akan merasa terpenuhi 
kebutuhan yang mereka 
inginkan. “Dengan begitu 
pelayanan yang lebih akan 
terus kami hadirkan 
kedepannya,” tuturnya.

Sutandi menjelaskan, 
dengan menggali keinginan 
itu, terbukti efektif 
meningkatkan traffic market 
mall-mall milik Pakuwon, 
salah satunya Pakuwon Mall. 
Di sana Pakuwon mencoba 
memenuhi keinginan 
konsumen yang 
membutuhkan toko-toko atau 
tenan yang memang jarang 
ditemui di Surabaya. 

“Di Pakuwon Mall setiap 
harinya ada sekitar 18 ribu 
pengunjung, berbagai 
kebutuhan dan gaya hidup 
kami hadirkan,” katanya.

Pakuwon memang 
mengedepankan kenyaman 
untuk membuat konsumen 
merasa tenang dan nyaman 
saat berbelanja. “Rasa senang 
dan nyaman itu membuat 
mereka sering datang ke mall,” 
tandas Sutandi. (sar/nur)

INOVASI terus dilakukan 
oleh Blue Bird. Terbaru, 
perusahaan dengan warna 
khas biru ini menggandeng 
Go-Car. Dalam aplikasi 
Go-Car, konsumen bisa 
mendapat layanan langsung 
dari Blue Bird.

“Kerjasama ini sudah 
kami lakukan sejak dua 
bulan terkahir. Hasilnya 
cukup bagus. Jumlah 
pelanggan pengguna Go-Car 
terus naik,” ujar General 
Manager Blue Bird Group 
Area Surabaya, Kurniawan. 

Sejak pertama diluncurkan, 
jumlah pelanggan Blue Bird 
melalui Go-Car mencapai 
5.000 order dalam sehari. 
Kurniawan menuturkan, 
jumlah tersebut cukup 
signifikan. Bahkan, jumlah 
order melalui aplikasi itu 
mampu menyamai pesanan 
secara konvensional.

“Perbandingannya hampir 
seimbang. Jumlah order dari 
konvensional seperti 
pelanggan yang datang ke pool 
hampir sama dengan yang 
online, perbandingannya 

50-50. Ini yang membuat kita 
terus menggeliat,” jelasnya.

Hal itu membuat Blue Bird 
mampu bersaing dengan taksi 
online yang terus melakukan 
penetrasi. Kolaborasi itu pula 
yang membuat Blue Bird tetap 
perkasa. Padahal dalam waktu 
bersamaan banyak 
perusahaan taksi yang kolaps 
ditengah gempuran 
transportasi online.

“Selain berkolaborasi, kami 
juga mengandalkan layanan 
yang baik untuk tetap 
menjaga pelanggan. Meski 
kita penetrasi ke online, Blue 
Bird tetap memakai ANDAL 
sebagai senjata utama untuk 
menggaet konsumen,” 
ungkapnya.

Terlebih, pesanan melalui 
aplikasi ataupun Go-Car 
memiliki keuntungan lain, 
yakni pelanggan bisa 
mendapat potingan harga 
hingga 20 persen. “Potongan 
harga 20 persen, layanan kita 
tingkatkan. Hal itu akan 
membuat Blue Bird tetap 
kuat hingga masa depan,” 
pungkasnya. (gus/nur)
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KOMUNIKASI: GM Blue Bird Group Area Surabaya, Kurniawan (kanan) 
berbincang dengan salah satu pengemudi taksi, saat melakukan 
service berkala.

RAJA TAKSI: GM Blue Bird 
Group Area Surabaya, Kurniawan, 

berpose di antara armada taksi 
Blue Bird di pool Darmo Kali, 

Surabaya, Senin (10/7). 
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