
Sumber:

Semua data Google Search yang digunakan dalam laporan ini diambil dari Google Trends dari periode September 
2020 - Agustus 2021 vs September 2019 - Agustus 2020, kecuali dinyatakan lain
 

4. Think With Google, "Aerial views: How brands can cater to a new breed of traveler as borders reopen",  
November 2021 

Marketer dapat memanfaatkan  
dari Google untuk memperoleh informasi 
minat penelusuran terkini terkait destinasi 
dan hotel di seluruh dunia.

Travel Insight

Tetap ikuti preferensi wisatawan dan cepat beradaptasi 
dengan perubahan permintaan. Rencana perjalanan 
konsumen masa kini harus fleksibel dan sesuai protokol 
COVID-19. Brand dapat menambahkan atau mempromosikan 
fitur seperti sistem pemesanan tiket yang fleksibel, dan 
memperbarui informasi terkait COVID di situs atau aplikasinya 
setiap kali ada perubahan kebijakan.

Saat mendesain produk atau 
kampanye pemasaran, ingatlah 
perilaku perjalanan baru ini3

Peraturan perjalanan lintas batas yang sering kali berubah 
menimbulkan ketidakpastian pada perjalanan luar negeri. 
Namun, brand tetap dapat memanfaatkan sektor pariwisata 
domestik dan membantu orang Indonesia mengeksplorasi 
kembali tanah kelahirannya.

Cepat bertindak untuk 
mengambil peluang dari 
peraturan yang berubah-ubah2

Untuk menjangkau lebih banyak 
calon wisatawan, coba gunakan  

 agar 
iklan Anda muncul saat seseorang 
menelusuri kata kunci tersebut, 
variasinya, serta topik terkait lainnya.

kata kunci pencocokan luas

Mengupayakan kehadiran digital yang kuat sangatlah penting 
dalam menjangkau populasi online Indonesia yang terus 
bertumbuh. Melalui live streaming, kampanye pemasaran 
digital, atau membuat konten bertema perjalanan yang edukatif 
dan menghibur bersama kreator, Anda dapat mendorong 
orang-orang untuk mulai memikirkan dan merencanakan 
perjalanan di masa mendatang.

Gunakan media digital 
untuk menjangkau dan 
menginspirasi wisatawan1

Implikasi Pemasaran

Perpustakaan umum di ruang 
terbuka juga makin populer, 
dengan minat penelusuran 
untuk    taman baca    
meningkat 60%. 60%

Minat penelusuran untuk 
makan di mobil    tumbuh 
47% karena banyak orang 
yang ingin makan di luar 
dengan aman. 47%

Minat penelusuran untuk 
staycation    tumbuh 85%.

85%+

108%+tour virtual

Orang-orang memilih untuk 
menjelajahi dunia secara virtual, 
dengan minat penelusuran untuk    
tour virtual    tumbuh 108%.

Konsumen yang tidak mau bepergian jauh 
lebih memilih aktivitas rekreasi yang dekat 
dari rumah dan relatif aman. Kegiatan yang 
sempat tren pada era pandemi terus 
tumbuh pada 2021.

81%+

Riset menunjukkan bahwa 
permintaan perjalanan luar negeri 
di kalangan wisatawan Asia 
Pasifik (APAC) masih sangat 
besar, dengan niat berwisata 
melonjak 3X lipat. Mereka juga 
ingin memaksimalkan 
perjalanannya sebaik mungkin, 
dengan 81% responden dari 
Indonesia mengatakan mereka 
mau jalan-jalan di luar negeri 
selama lima hari atau lebih.

Minat penelusuran untuk     
karantina Indonesia    tumbuh 3X lipat.

Minat penelusuran untuk     
syarat perjalanan    juga tumbuh 3X lipat.

3x

6xsyarat penerbangan

Minat penelusuran untuk 
syarat penerbangan 
tumbuh 6X lipat.

Pada Q4 2021, orang Indonesia mulai 
mencari tahu syarat perjalanan luar negeri.

Volume penelusuran orang 
Indonesia terkait destinasi 
perjalanan luar negeri teratas masih 
kurang dari 1% volume penelusuran 
destinasi domestik (sebagai 
perbandingan, angka ini jauh lebih 
tinggi di India (6%) dan Singapura 
(15%)). Volume ini juga masih jauh 
lebih rendah dari level sebelum 
pandemi. Namun, ada pertumbuhan 
yang kecil tetapi stabil di Q4 2021.

Jumlah pencarian untuk perjalanan luar 
negeri tetap berada di bawah jumlah 
pencarian sebelum pandemi. Meskipun 
demikian, terdapat pertumbuhan kecil dan 
stabil yang terlihat di Q4 2021.

+23%

Setelah turun hingga 
68% pada 2020, minat 
penelusuran untuk    
sewa mobil lepas kunci    
tumbuh 23% pada 2021.

Minat penelusuran untuk    
wisata domestik    tumbuh 57%.

57%

+3x
Minat penelusuran untuk    
road trip keluarga    
meningkat 3x. road trip keluarga

Seiring meningkatnya perjalanan wisata pada Q4 2021, 
Bandung, Yogyakarta, Cisarua, Semarang, Batu, dan Lembang 
merupakan destinasi dengan pertumbuhan tertinggi.



Destinasi domestik terpopuler berdasarkan pertumbuhan jumlah 
pencarian, September 2021 - Desember 2021.
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Permintaan perjalanan domestik tumbuh 
30% year-on-year pada November 2021, 
bahkan telah mencapai level yang sama 
seperti Januari 2020 sebelum pandemi.

+30%

Perjalanan domestik tumbuh pesat pada 2021, 
bahkan terkadang mencapai level sebelum 
pandemi. Sebagian besar wisatawan memilih 
tujuan domestik yang nyaman seperti kota-kota 
di Jawa, dengan penelusuran terbanyak juga 
berasal dari wilayah Jawa, didorong oleh 
perjalanan darat yang makin populer.

Di Indonesia, permintaan di sektor perjalanan 
masih cukup besar. Penelusuran terkait 
perjalanan tumbuh lebih pesat dibandingkan 
2020, tetapi mengalami fluktuasi akibat situasi 
COVID-19. Konsumen makin terbiasa dengan 
ketidakpastian saat melakukan perjalanan dan 
lebih cepat membuat keputusan.

Pariwisata

Konsumen masa kini rutin berinteraksi dengan poin kontak 
digital. Jadi, meskipun sebagian besar bisnis Anda bersifat 
offline, sangat penting untuk menghadirkannya ke ranah online. 
Untuk benar-benar mempersonalisasi pengalaman pelanggan, 
pastikan Anda memberikan fitur selain pemesanan online. 
Misalnya, Anda bisa memberikan layanan konsultasi virtual, 
pinjaman online, asuransi online, atau layanan purnajual online 
untuk melayani orang-orang yang ingin di rumah saja. Anda juga 
bisa mencantumkan link ulasan dari pihak ketiga yang kredibel, 
serta menjawab kekhawatiran dan pertanyaan pelanggan 
melalui email.

Digitalkan dealer Anda3

TIP

Tambahkan ekstensi lokasi ke profil Google Anda 
agar calon pelanggan terdekat mudah menemukan 
bisnis Anda.

Pastikan situs web dan halaman Google untuk brand Anda 
menyertakan informasi terbaru (seperti alamat, nomor telepon, 
jam buka) sehingga pelanggan yang tertarik dapat berencana 
untuk berkunjung ke dealer atau melihat-lihat produk Anda 
secara online.

Kemudahan dalam 
menemukan dan menghubungi 
Anda secara online2

Hyundai Indonesia

kendaraan listrik bertenaga baterai

 ingin menjadi top-of-mind di industri kendaraan 
listrik (EV). Hyundai pun meluncurkan kampanye Penelusuran 
untuk  dan berhasil 
meningkatkan cakupan Penelusuran untuk kategori kendaraan 
listrik dari 10% menjadi 50% dalam waktu 30 hari.

Kesadaran masyarakat terhadap keberlanjutan sedang berada di 
titik tertinggi sepanjang masa, dan hal ini memengaruhi perilaku 
pembelian. Brand perlu merefleksikan hal ini dalam produk 
mereka serta melakukan penyesuaian yang diperlukan agar lebih 
ramah lingkungan. Jangan lupa memberi tahu pelanggan dan 
menyoroti upaya keberlanjutan Anda dalam kampanye.

Terus ikuti tren dan 
preferensi konsumen1

Implikasi Pemasaran

Kreator konten otomotif di YouTube 
memperoleh penayangan berkualitas tinggi  
dari para penggemar otomotif. Anda dapat 
menjangkau audiens yang jumlahnya terus 
bertambah ini dengan berkolaborasi bersama 
kreator konten melalui  .YouTube BrandConnect

Terdapat peningkatan pada minat 
penelusuran YouTube terkait:


nyetir mobil +37%

nyetir mobil manual +43%

ganti oli +57%

Pengemudi pemula menggunakan YouTube 
untuk belajar dasar-dasar mengemudi.

27%

Ada peningkatan minat 
penelusuran untuk    
diskon mobil baru    
sebesar 27%.

diskon mobil baru

Minat penelusuran untuk  
kredit mobil tanpa dp 
 tumbuh 53%.

53%

+333%

Ketika pemerintah Indonesia 
memperpanjang keringanan pajak 
untuk meningkatkan perekonomian 
negara, minat penelusuran untuk 
ppnbm    (Pajak Penjualan Barang 
Mewah), tumbuh 333%.

...dan untuk mencari diskon atau 
promo yang lebih menarik.

Minat penelusuran untuk 
rekomendasi motor 
tumbuh 39%. 39%

Orang Indonesia 
mengandalkan saran dan 
pengalaman orang lain, 
tercermin pada minat 
penelusuran YouTube untuk 
car review    (ulasan mobil) 
yang meningkat 50%. 50%

4x
Minat penelusuran untuk 
virtual showroom    
tumbuh 4X lipat karena 
pembeli ingin melihat-
lihat kendaraan secara 
digital.

Ketika akan membeli kendaraan, orang 
Indonesia akan mencari dan membandingkan 
produk di internet...

Bangka Belitung1

2

3

Kalimantan Utara

Jawa Barat

Selain wilayah Jabodetabek, 
penelusuran teratas untuk 
GIIAS berasal dari wilayah 
berikut:

Ketika pameran mobil kembali 
diselenggarakan secara offline 
maupun secara hybrid pada 2021, 
orang Indonesia mencari tahu 
informasinya lebih lanjut di internet. 
Misalnya, minat penelusuran untuk 
"GIIAS" (GAIKINDO Indonesia 
International Auto Show) tumbuh 
lebih dari 14X lipat dan memuncak 
pada hari pembukaan pameran.



Tahukah kamu??

bengkel terdekat +20%

dealer terdekat +39%

ganti oli terdekat +47%

Terdapat peningkatan pada 
minat penelusuran terkait:

Bahkan untuk memenuhi kebutuhan kendaraan 
secara offline, orang Indonesia lebih dulu 
mencari opsi terdekat secara online.

Minat penelusuran YouTube 
untuk    touring motor    
tumbuh 21%.

+21%
touring motor

sunmori

sunmori    singkatan dari 
"Sunday morning ride", 
mengalami pertumbuhan 
minat penelusuran sebesar 
88%. Istilah ini digunakan 
oleh komunitas sepeda motor 
yang senang berkendara 
bersama di hari Minggu pagi.

+88%

motor touring +21%

motor keluarga +32%

motor chopper +112%

Terdapat peningkatan pada minat penelusuran terkait:

2
...dan sama halnya untuk sepeda motor.

hatchback
Orang Indonesia mencari 
mobil yang lebih trendy, 
dengan minat penelusuran 
untuk    hatchback    
meningkat 111%.

+111%

Minat penelusuran untuk    
mobil atap terbuka    
(konvertibel) meningkat  
2X lipat karena konsumen 
ingin mencoba merasakan 
kemewahan.2x

40%+

Dengan makin banyaknya orang 
yang menyukai aktivitas luar 
ruangan, minat penelusuran untuk    
all-terrain vehicle    (kendaraan 
segala medan) meningkat 40%.

all-terrain vehicle

1
Konsumen menginginkan jenis mobil tertentu...

Pada saat yang sama, orang Indonesia juga terus 
mencari opsi perjalanan yang dapat memenuhi 
kebutuhannya, baik untuk pergi berpetualang 
bersama teman-teman atau sekadar bepergian 
untuk beraktivitas bersama keluarga.

2.3x
Minat penelusuran untuk 
kendaraan ramah lingkungan 
tumbuh 2.3X.

+85%

Pengemudi di Indonesia 
tertarik mencari informasi 
tentang dampak mereka 
terhadap lingkungan, dengan 
minat penelusuran untuk    
emisi mobil    tumbuh 85%.

electric vehicle

27%+

electric car

54%+
Minat penelusuran untuk    
electric car    (mobil listrik) 
tumbuh 54%, melampaui 
peningkatan 33% pada 2020.
Penelusuran untuk model 
kendaraan listrik dan merek 
mobil hybrid tumbuh 27%.

Sektor otomotif global terus berupaya mencapai 
keberlanjutan, tidak terkecuali di Indonesia.  
Ada pertumbuhan minat, rasa ingin tahu, dan 
kesadaran tentang kendaraan ramah lingkungan.

Transportasi

Ketika orang Indonesia mulai 
terbiasa dengan kehidupan yang 
"tercampur", minat terhadap konten 
online bertema perjalanan terus 
bertumbuh, seiring kembalinya 
mobilitas offline yang perlahan pulih. 
Industri di sektor transportasi dan 
perjalanan harus menemukan cara 
inovatif dan aman untuk memenuhi 
permintaan mobilitas yang 
terpendam ini.

3
Transportasi 
& Pariwisata

https://travelinsights.withgoogle.com/intl/en/?_ga=2.49725038.977414863.1641263751-2051461239.1639448516
https://support.google.com/google-ads/answer/2407779?hl=id
https://www.hyundai.com/id/id
https://www.hyundai.com/id/id/hyundai-story/news.1110.L
https://support.google.com/youtube/answer/9385307?hl=en

