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Showroom yang berlokasi di Batam Center dan
Baloi ini menawarkan mobil keluaran
terbaru merek-merek terkenal.
Ada potongan harga khusus
sampaibulan April.
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ertumbuhan ekonomi Kota Batam termasuk
salah satu yang tertinggi di Indonesia. Badan
Pusat Statistik mencatat pertumbuhan sebesar 7,20 persen pada tahun 2011, lebih tinggi
dari pertumbuhan ekonomi nasional yakni
6,5 persen di tahun yang sama. Geliat perekonomian ini tak ayal menumbuhkan daya
beli warga Batam, termasuk pada produkproduk otomotif seri terbaru. Ribuan kendaraan baru laris dibeli warga Batam setiap
tahunnya menunjukkan kecenderungan itu.
Hal itu mendorong munculnya gerai-gerai
atau showroom yang menjual aneka varian
mobil terbaru di Batam. Tak hanya mobilmobil dari Agen Tunggal Pemegang Merek
(ATPM), mobil-mobil impor yang datang
dalam bentuk yang sudah terakit sempurna
atau Completely Built-Up (CBU) juga menjamur. Keadaan ini turut didukung oleh peraturan Free Trade Zone (FTZ) yang membebaskan barang-barang impor dari Bea Masuk
(BM), Pajak Peryambahan Nilai (PPN), dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
Salah satu pemilik showroom yang
menghadirkan mobil-mobil varian mutakhir adalah PT Nusa Jaya Mobilindo (NJM).
Merek-merek terkenal yang menjadi jualan

showroom tersebut, sebut saja Toyota, Jeep, Land Rover,
Lexus, Dodge, KIA, Mitsubishi, BMW, Mercedes, Nissan,
Mini, Audi dan Porsche.
Dua showroom milik NJM berlokasi di dekat dua kawasan penting di Batam. Showroom di Kompleks Ruko
Raflesia Blok D 9-8 berada dekat dengan pusat pemerintahan Batam Centre, sementara showroom di Kompleks
Villa Idaman 3 Baloi berada dekat dengan pusat perekonomian Nagoya. Dekatnya lokasi kedua showroom NJM
dengan pusat-pusat kegiatan di Batam membuat pecinta
otomotif yang beraktifitas di kedua lokasi itu bisa singga
melihat aneka mobil-mobil anyar yang dipajang di sana.
Siapa tahu, bakal terpikat dengan salah satu unit yang
ditawarkan.
Menawarkan banyak merek dan tipe kendaraan roda
empat terbaru, NJM mengajukan Jeep Wrangler sebagai
jagoan utama mereka. Ini bisa terlihat di showroom Baloi
misalnya. Lima unit Jeep Wrangler terparkir di dalam.
Jumlah itu paling banyak ketimbang merek lainnya. Berbagai tipe Jeep Wrangler dijual di showroom NJW. Tipe
tersebut adalah Wrangler Sport dua pintu dan empat
pintu, Wrangler Sahara dua dan empat pintu, serta Rubicon jenis dua dan empat pintu. Selain Wrangler, NJM
juga menjual Jeep Grand Cherokee 3,6; Grand Cherokee
5,7; Patriot 2,4; dan Compass 2;4.
Jeep menjadi produk yang dikedepankan NJM karena
tingginya peminat jenis ini di Batam, khususnya dari
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tipe-tipe Wrangler. Pecinta Jeep di Batam tergabung
dalam komunitas Jeep Adventure Club (JAC) Batam
sudah sering berpetualang membelah hutan-hutan di
Batam dan pulau-pulau yang tersambung oleh jembatan
Batam-Rempang-Galang (Barelang).
Pemilik showroom NJM, Acun Tan, mengungkapkan
kelebihan Jeep Wrangler adalah kemampuannya melahap medan-medan sulit selama off-road. Kemampuan
kendaraan dengan teknologi trail rated ini 4x4 memberikan kenikmatan pada para off-roader.
"Salah satu kelebihan Jeep Wrangler adalah saat satu
bannya tak menyentuh tanah, sistem four wheel drivenya tetap berfungsi, keempat bannya tetap bergerak. Ini
yang tidak dimiliki mobil-mobil kelas SUV (Sport Utility
Vehicle) lainnya," kata Acun yang juga ketua harian JAC
Batam.
Di showroom NJM, harga Jeep Wrangler seluruh
tipe berkisar antara Rp 550 juta - Rp 650 juta. Sampai
bulan April 2013, pembeli akan mendapatkan potongan khusus. "Ada diskon Rp 30 juta bagi pembeli Jeep
Wrangler sampai bulan April. Istimewanya pembelian
di showroom ini, pembeli akan terdaftar sebagai anggota Jeep Adventure Club tanpa perlu membayar biaya
pendaftaran," kata dia.
Selain merek Jeep, NJM juga
memajang Ranger Rover Evoque.
Ada dua tipe Evoque yang dijual
NJM, Full Option dan Standart. Range Rover Evoque
merupakan salah satu
produk Land Rover yang
menggabungkan sisi disain
konvensional dan modern.
Khusus untuk Full Option, tipe ini
dilengkapi dengan empat kamera
yang menempel pada mobil SUV itu.
Satu masing-masing di bagian depan
dan belakang, dan masing-masing
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satu di bagian bawah kedua spionnya. Keempat kamera
itu akan memantau kondisi keempat sisi mobil yang dapat diamati pengemudi melalui sebuah layar televisi di
dashboard. Selain pada dashboardnya, dua unit televisi
terpasang di balik sandaran kepala dua jok depan.
Mobil yang memilih Victoria Beckham sebagai duta
produk sekaligus penyumbang ide ini menjanjikan
kenyamanan, keamanan, dan kemewahan berkendara.
Kemewahan tampak dari interiornya dimana dashboardnya dilapisi dengan kulit yang lembut. Kenyamanan lain
adalah tidak adanya tongkat perseneling dalam kabin
karena diganti dengan tombol putar.
Sama dengan halnya dengan Jeep Wrangler, showroom NJM memberikan harga khusus pada konsumen
yang tertarik ingin memiliki Range Rover Evoque dalam
waktu dekat. NJM memberikan potongan hingga Rp 40
juta, dari harga awal Rp 890 juta menjadi hanya Rp 850
juta.
Tak cuma dua merek itu yan diberikan harga spesial
di NJM. Dua tipe mobil premium lain diberikan diskon
istimewa. Toyota Vellfire 2.4 dari Rp 630 juta turun menjadi Rp 490 juta. Sedangkan Nissan Almera Comfort AT
dibanderol hanya Rp 189 juta, turun dari harga sebelumnya Rp 220 juta.
Acun berjanji memberikan banyak pilihan mobil
bagi pelanggan. Saat ini, NJM menawarkan 69 tipe mobil untuk
kelas premium. "Pada awal
April, kami akan mendatangkan Porsche Boxter," ungkap Acun. Kendaraan
tersebut juga akan
mendapat potongan khusus menjadi Rp 950 juta
dari harga asal di
Batam sebesar Rp
980 juta. ***

