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Mengawali tahun 2020, PT Hyundai Mobil Indonesia merespon positif pada 
prediksi pertumbuhan pasar otomotif nasional. Hal ini juga sudah ditegaskan 
oleh Gaikindo yang mencanangkan pasar otomotif nasional di tahun 2020 
berpotensi naik di kisaran 5% atau 1.050.000 unit.  

Sikap positif ini juga dilatarbelakangi dengan beberapa faktor fundamental, 
seperti pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 yang mampu terjaga di atas 
5%, dan di tahun 2020 diprediksi tetap terjaga di atas 5%. 

Faktor fundamental lain adalah situasi tanah air yang diproyeksi lebih kondusif 
dibanding tahun 2019 yang diasosiasikan sebagai tahun politik.

Instrumen penting lainnya yang dapat merangsang pertumbuhan pasar 
otomotif nasional adalah komitmen pemerintah untuk terus melanjutkan 
upaya pembangunan infrastruktur, sehingga dapat membangkitkan minat 
beli potensial konsumen pembeli mobil baru. 

Menyikapi beberapa indikator positif tersebut, PT Hyundai Mobil Indonesia 
telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, termasuk menghadirkan 
produk-produk kendaraan unggulan dan inovatif di antaranya melalui 
kehadiran mobil listrik terbaru dari Hyundai. 

Perhatian lebih juga terus kami lakukan kepada para konsumen pengguna 
kendaraan Hyundai, demi terciptanya rasa kepuasan pelanggan yang lebih 
baik. 

Sikap itu di antaranya telah dimulai sejak awal tahun 2020 ini, dimana PT 
Hyundai Mobil Indonesia secara aktif hingga tanggal 31 Januari lalu baru saja 
menyelesaikan pelaksanaan program khusus ‘HYUNDAI PEDULI BANJIR’. 

Program ini diharapkan dapat membantu mengurangi beban dari pemilik 
mobil Hyundai yang terkena dampak bencana banjir. Melalui program ini pula, 
PT Hyundai Mobil Indonesia menyarankan para pemilik mobil yang terkena 
dampak banjir untuk datang ke jaringan Bengkel Resmi 3S (Sales, Service, 
Sparepart) di area Jabodetabek untuk perbaikan kendaraannya. 

Terima kasih telah setia mendukung dan setia pada Hyundai, semoga 
kesuksesan dan kebahagiaan senantiasa menyertai kita semua. 

The Team Editor in chief  Hendrik Wiradjaja  I  Managing Editor Adinda A  I  Editor Bambang Dewantara, Agung Pratama
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iNews

Sepanjang tahun 2019, Hyundai berhasil menjual 
4.422.644 unit mobil baru di seluruh dunia. 

Di pasar domestik Korea Selatan sepanjang 
tahun 2019, Hyundai mencatat angka penjualan 
mobil baru sebesar 741.842 unit. Pencapaian 
ini turut didorong dengan naiknya permintaan 
di segmen SUV, terutama Hyundai Santa Fe, 
sehingga mampu menstimulasi pertumbuhan 
sebesar 2,3% dibanding data penjualan 2018 
yang membukukan angka penjualan 66.335 unit. 

Di pasar global sepanjang tahun 2019, Hyundai 
berhasil menjual 3.680.802 unit mobil baru. 

Amerika Serikat merupakan salah satu pasar 
utama otomotif di dunia yang memberikan 
kon tribusi penting, khususnya dari segmen 
SUV yang memberikan sumbangsih sebesar 

53% dari total penjualan 688.771 unit sepanjang 
tahun 2019. 

Angka penjualan mobil baru Hyundai di Amerika 
Serikat sendiri pada tahun 2019 mengalami 
kenaikan 3%. Model kendaraan SUV dari Hyundai 
yaitu Palisade, Santa Fe, Tucson, dan Kona 
masing-masing terjual 28.736 unit, 127.373 unit, 
137.381 unit, dan 73.326 unit di Amerika Serikat 
sepanjang tahun 2019. 

Di tahun 2020, Hyundai mencanangkan target 
penjualan mobil baru di seluruh dunia di angka 
4,58 juta unit. Euisun Chung selaku Executive 
Vice Chairman dari Hyundai Motor Group 
telah menyatakan rencana Hyundai untuk 
meningkatkan kegiatan operasional di Amerika 
Serikat, Eropa, dan Asia untuk mendukung 
realisasi target penjualan di tahun 2020. 

Data Penjualan Global Hyundai 
Tahun 2019 & Target Tahun 2020
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Jaringan dealer serta bengkel resmi Hyundai memiliki fasilitas mobil 
gendong yang dapat dihubungi melalui Call Center Hyundai. 

Siaga Hadapi Kondisi Darurat



Bencana banjir seperti yang melanda kawasan Jakarta 
dan sekitarnya pada hari pertama tahun 2020, tentu bukan 
kondisi yang diharapkan oleh siapapun, termasuk oleh 
para pemilik mobil yang kendaraannya terkena dampak 
langsung. 

Kondisi darurat bencana seperti itu pun turut mengundang 
inisiatif PT Hyundai Mobil Indonesia untuk dapat 
memberikan bantuan yang memadai, termasuk kesiapan 
bengkel dalam merespon serta menangani setiap mobil 
Hyundai yang mengalami gangguan teknis karena dampak 
bencana banjir. 

PT Hyundai Mobil Indonesia juga memiliki armada mobil 
gendong yang dapat dimanfaatkan untuk penanganan 
secara cepat pada mobil Hyundai milik konsumen.

Jaringan dealer serta bengkel resmi Hyundai memiliki 
fasilitas mobil gendong yang sewaktu-waktu bisa diminta 
bantuan jika ada mobil  Hyundai milik konsumen yang 
mengalami masalah untuk bisa dibawa ke bengkel resmi. 

Armada mobil gendong ini siap membawa mobil Hyundai 
konsumen yang sedang dalam kondisi tidak bisa berjalan 

untuk bisa dipindahkan ke bengkel resmi dan mendapat 
penanganan lebih lanjut. 

Untuk dapat memanfaatkan armada mobil gendong 
Hyundai ini dapat menghubungi Call Center di nomor 
telepon 0800-1821407.

“Di bulan Januari lalu, PT Hyundai Mobil Indonesia baru 
saja usai melaksanakan program ‘Hyundai Peduli Banjir’, 
dengan memberikan program diskon spesial jasa 50% 
dan suku cadang 10% untuk pemilik mobil Hyundai yang 
terkena dampak banjir di area Jabodetabek,” kata Hendrik 
Wiradjaja, Deputy Marketing Director PT Hyundai Mobil 
Indonesia.

“Selain itu khusus untuk mobil-mobil yang masih dalam 
masa garansi, kami menyarankan untuk datang ke 
jaringan Bengkel Resmi 3S (Sales, Service, Sparepart) yang 
berada di area Jabotabek untuk perbaikan kendaraannya 
sehingga garansi kendaraan tetap berlaku, apabila 
kendaraan-kendaraan yang masih dalam masa garansi 
dan terdampak banjir tersebut tidak melakukan perbaikan 
di jaringan Bengkel Resmi, maka akan mengakibatkan 
garansi kendaraannya tidak berlaku lagi,” imbuhnya.
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iNews: Hyundai Peduli Banjir
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Di awal Desember 2019 lalu, Hyundai telah meng-
ungkapkan rencana besarnya hingga tahun 2025 yang 
dirangkum sebagai fase ‘Smart Mobility Solution Provider’ 
atau sebagai produsen yang dapat menyediakan solusi 
mobilitas cerdas hingga enam tahun ke depan.

Smart Mobility Solution Provider didukung oleh dua pilar, 
yaitu Smart Mobility Device dan Smart Mobility Service. 

Pilar pertama Smart Mobility Device berkenaan dengan 
produk kendaraan, di antara melalui Personal Air Vehicle 
(PAV) atau semacam kendaraan terbang, serta kendaraan 
darat masa depan yang ramah lingkungan.  

PAV sendiri sudah dipamerkan di CES 2020, dan bisa juga 
disaksikan videonya di channel YouTube Hyundai Worldwide. 

Pilar kedua Smart Mobility Service yang berkenaan sistem 
layanan mobilitas yang dicanangkan. Pilar kedua ini yang 
sedianya mengatur relasi antara kendaraan terbang, 

kendaraan darat ramah lingkungan, dan semacam stasiun 
yang menghubungkan kebutuhan mobilitas manusia di 
udara dan di darat. 

“Sistem ini akan mengubah konsep dan batasan masya-
rakat kota, karena mampu menciptakan waktu luang 
yang lebih bagi setiap manusia untuk mengejar tujuannya 
masing-masing, serta dapat memicu lahirnya komunitas 
yang lebih kaya ragam ke depan,” kata Euisun Chung, 
Executive Vice Chairman dari Hyundai Motor Group. 

Untuk merealisasikan visi mobilitas cerdas hingga 
tahun 2025, Hyundai telah menanamkan nilai investasi 
sebesar KRW 61,1 triliun atau sekitar Rp 723,7 triliun untuk 
kebutuhan riset dan pengembangan.

Selain mencanangkan strategi solusi mobilitas cerdas 
selama enam tahun ke depan, Hyundai juga telah 
mengungkapkan rencananya dalam penjualan kendaraan 
listriknya hingga tahun 2025. 

6

Inovasi kendara an terbang dari Hyundai 
telah dipamerkan di CES  2020 pada 
tanggal 7 – 10 Januari lalu. 

Hyundai Ciptakan 
Solusi Mobilitas Pintar 
di Tahun 2025



7

iFeature: Solusi Mobilitas Cerdas Hyundai

Target Sebagai Produsen Kendaraan Listrik Terkemuka 
Hingga Tahun 2035
Di tahun 2025, Hyundai menargetkan dapat menjadi 
pabrikan dengan penjualan kendaraan listrik atau Electric 
Vehicle (EV) terbanyak di dunia. Di tahun 2025, Hyundai 
menargetkan penjualan Battery Electric Vehicle (BEV) 
sebesar 560 ribu unit, dan Fuel Cell Electric Vehicle 
(FCEV) sebesar 110 ribu unit. 

Di tahun 2021, Hyundai telah merencanakan memperkenalkan 
model kendaraan listrik mewah pertamanya di bawah merek 
Genesis. Hyundai pun sudah berencana memperkenalkan 

model kendaraan listrik berperforma tinggi di bawah sub-
brand N, dalam format desain SUV. 

Di tahun 2025 hingga tahun 2030, Hyundai menargetkan 
dapat menjadi produsen mobilitas yang paling banyak 
menyediakan model kendaraan EV di sejumlah pasar 
utama dunia seperti Korea Selatan, Amerika Serikat, Cina, 
dan Eropa. 

Menyusul hingga tahun 2035, melanjutkan strategi 
tersebut di sejumlah pasar negara berkembang seperti 
India dan Brazil. 
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Berdasarkan data global (2010 – 2018), penjualan mobil berdesain SUV 
rata-rata per tahun mencapai 40% dari total market. Padahal pada 
dekade sebelumnya, pasar SUV di dunia masih kurang dari 20%.

Trend SUV memang tengah berlaku universal pada 
dekade terakhir. Di Amerika Serikat, nyaris separuh 
dari mobil baru yang terjual pasti berdesain SUV. Di 
Eropa, 1 dari 3 mobil baru yang terjual juga berdesain 
SUV. Di Cina, SUV bahkan ditempatkan menjadi 
simbol kesuksesan dan status sosial. 

Di Indonesia, berbagai model kendaraan berdesain 
SUV mulai segmen kendaraan terbawah hingga 
segmen kendaraan mewah terus hadir seiring waktu 
dan menggoda minat beli potensial konsumennya 
masing-masing.  

Hyundai sendiri, sebagaimana sudah banyak dipu-
bli kasikan, merupakan salah satu produsen oto-

motif terkemuka di dunia yang menjadi pionir dalam 
pengembangan ragam model SUV. Mulai dari yang 
berdimensi kecil (light SUV) seperti Hyundai Venue, 
hingga SUV masa depan yang penuh sentuhan 
inovasi dan sangat ramah lingkungan seperti 
Hyundai Vision T Plug-in Hybrid SUV Concept yang 
diperkenalkan di ajang AutoMobility Los Angeles 
pada bulan November 2019. 

Ada banyak pendapat, catatan, dan pandangan yang 
membuat mobil berdesain SUV semakin berkembang 
dan diminati konsumen di dunia, termasuk di 
Indonesia saat ini, berikut beberapa di antaranya:

Alasan SUV Makin Disukai Konsumen
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Special Feature: Manfaat Memilih Kendaraan Berdesain SUV
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1. Lebih Stylish dan Lebih Fungsional

SUV hadir sebagai segmen mobil dengan konsep desain 
yang lebih anyar ketimbang mobil sedan dan MPV. 
Disamping itu, secara teknis, memiliki nilai fungsional 
yang lebih tinggi saat melintasi berbagai kondisi jalan. 

Seiring perkembangan, mobil berdesain SUV tampil 
semakin stylish, mewah, dan fungsional, serta mendapat 
dukungan fitur yang semakin kaya dan mempermudah 
pengemudi, serta memanjakan penumpang. 

Itulah sebabnya mengapa di kawasan urban, keberadaan 
mobil berdesain SUV lebih dapat mengakomodasi kebu-
tuhan mengemudi, baik untuk konsumen laki-laki maupun 
perempuan. 

2. Kapasitas Penumpang Lebih Banyak & Ruang Kabin 
Lebih Lapang

Mobil sedan secara umum memiliki kapasitas duduk 
untuk 4 – 5 orang, sementara MPV meski mampu 
mengakomodasi jumlah penumpang yang sama dengan 
SUV sekelasnya, namun kelapangan ruang kabinnya secara 
umum kalah lapang.

Nilai kelapangan di interior SUV tidak hanya mudah 
dirasakan oleh seluruh penumpang, tetapi juga berpe-
ngaruh pada kapasitas bagasinya yang lebih luas.  

3. Proporsi Bodi Tinggi & Lebih Tahan Banjir

Salah satu kelebihan utama mengapa SUV lebih disukai 
ketimbang sedan atau MPV adalah posisi ground clearance 
atau jarak terendah bodinya ke permukaan jalan yang lebih 
tinggi. 

Hal ini tentu secara teknis tentu lebih mampu beradaptasi 
saat melintasi genangan air atau banjir. Meski tentu harus 
tetap diperhatikan batas genangan air yang bisa dilalui setiap 
SUV berdasarkan data atau anjuran dari pihak pabrikan. 

4. Lebih Nyaman Dikendarai pada Kondisi Cuaca Buruk

Khusus SUV dengan konsep chassis monokok seperti 
pada line-up SUV dari Hyundai seperti Santa Fe, Tucson, 
dan Kona, nilai kenyamanan berkendaranya setara dengan 
mengedarai sedan. 

Sementara dengan dukungan dimensi yang lapang, maka 
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tingkat akomodasi kabin SUV lebih luas dibanding MPV 
sekelas. Secara nilai ketangguhan a la kendaraan jip pun 
mudah dirasakan melalui pengaruh bobot dan dimensi 
yang lebih lebar, sehingga secara teknis membuat daya 
cengkeram dan stabilitas lajunya lebih baik.  

Ragam SUV Hyundai yang dipasarkan di 
Indonesia saat ini

Hyundai Santa Fe

Di Indonesia, Hyundai Santa Fe generasi ke-4 di 
antaranya telah memenangkan penghargaan ‘Total Cost 
Ownership Winner’ dari GridOto pada tahun 2019. 

Penghargaan ini menjadi penegas kualitas Santa Fe 
sebagai SUV terbaik di kelasnya, setelah pada tahun 
2019 juga berhasil menerima penghargaan sebagai yang 
terbaik di kategori midsize SUV, dalam Initial Quality 
Study (IQS) 2019 di Amerika Serikat yang dilaksanakan 
oleh J.D. Power, setelah dinilai paling minim keluhan 
para pemilik mobil baru di kelasnya. 

Flagship SUV Hyundai di Indonesia ini hadir dalam tiga 
varian dan dua pilihan mesin yaitu mesin bensin 2.4 
MPI D-CVVT (varian GLS dan XG) disandingkan dengan 
sistem transmisi otomatis 6-percepatan, sedangkan 
mesin diesel 2.2 CRDI e-VGT (varian GLS, XG dan The 
Grand Santa Fe) disandingkan dengan sistem transmisi 
otomatis 8-percepatan.

Hyundai Tucson

Peraih penghargaan ‘Best of the Best SUV’ di ajang Otomotif 
Award 2017, serta penghargaan ‘Best of Medium SUV’ di 

"Di Indonesia, berbagai model 
kendaraan berdesain SUV mulai 
segmen kendaraan terbawah 
hingga segmen kendaraan 
mewah terus hadir seiring 
waktu dan menggoda minat 
beli potensial konsumennya 
masing-masing." 

Special Feature: Manfaat Memilih Kendaraan Berdesain SUV

ajang yang sama pada tahun 2017 dan 2018, medium-size 
SUV dari Hyundai ini hadir di Indonesia dengan tiga tipe 
pilihan dan dua pilihan mesin yaitu mesin bensin 2.0L MPI 
dan mesin CRDi e-VG Turbo 2.0L (400 Nm – 178 PS). 

Di pasar global, Tucson merupakan model kendaraan SUV 
terlaris Hyundai. Berdasarkan data dari JATO, Hyundai 
Tucson menjadi SUV terlaris nomor 8 di seluruh dunia 
sepanjang tahun 2018.

Sementara berdasarkan data Initial Quality Study (IQS) 
dari J.D. Power pada tahun 2018 dan 2019 di Amerika 
Serikat, Hyundai Tucson juga selalu masuk ke dalam daftar 
“Top 2” sebagai mobil di segmennya yang paling minim 
keluhan konsumen atau pengguna dalam 90 hari pertama 
kepemilikan.

Hyundai Kona

Hyundai Kona merupakan model kendaraan compact-
SUV dengan nilai persentasi pertumbuhan penjualan 
tertinggi di Amerika Serikat pada tahun 2019, yaitu 
sebesar 56%.

Jika di tahun 2018, penjualan Hyundai Kona di Amerika 
Serikat ada di angka 47.090, di tahun 2019 lalu sebanyak 
73.326 unit Hyundai Kona terjual ke konsumen. 

Bersama Santa Fe dan Tucson, di tahun 2019 lalu Hyundai 
juga berhasil meraih rating uji keselamatan tertinggi 
5-Star dari NHTSA di Amerika Serikat yang langsung 
berada di bawah otoritas Departemen Transportasi dari 
Pemerintah Amerika Serikat. 

Di Indonesia, Hyundai Kona  dipasarkan dengan dukungan 
mesin NU 2.0 MPI Atkinson dan transmisi otomatis 
6-percepatan.
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“Hyundai New Tucson dengan tampilan global terbaru ini 
hadir di Indonesia dengan kualitas desain, kenyamanan, 
dan keamanan yang lebih lengkap,” terang ujar Denny 
Siregar, PLT President Director PT Hyundai Mobil Indonesia.  

Tampilan Eksterior: Sejumlah Penyegaran Lebih Berkelas
Dari tampak depan, bagian radiator grille mengalami 
penyegaran desain, dipadu HID Projection Head Lamp 
dengan Auto Light Control System, serta redesain DRL 
(Day Time Running Light) LED dan bagian fog lamp. 

Akses ke kabin juga kini lebih nyaman dan aman, dengan 
sistem kunci immobilizer dan smart key. 

Di bagian samping, perubahan terlihat pada handel pintu 
dengan lapisan chrome, serta kaca spion yang kini telah 
dilengkapi dengan fitur paddle lamp dan side repeater. Lalu 
di bagian kaca samping dilapisi dengan chrome garnish. 
Antena juga kini menggunakan desain sirip hiu (shark fin). 

Desain velg alloy-nya juga mengalami perubahan desain, 
dengan ukuran ban yang sama 225/60/17.  Di belakang, 

Pada tanggal 23 Januari 2020, PT Hyundai Mobil Indonesia 
secara resmi memperkenalkan Hyundai New Tucson.

kombinasi lampu juga diredesain menggunakan LED. 
Ada empat pilihan warna yang tersedia, yaitu Phantom 
Black, Platinum Silver, Pepper Grey, dan White Cream. 

Interior: Banyak Perubahan Signifikan dan Lebih 
Memanjakan
Sejumlah perubahan signifikan mudah terasa dan terlihat, 
dimulai dengan nuansa beige saat memasuki kabin. Lalu 
dari di kursi pengemudi (dan penumpang depan) akan 
terlihat tampilan fascia depan yang lebih modern dan segar. 

Untuk menghidupkan dan mematikan mesin tinggal 
memencet tombol (push start/stop button). Lalu kursi 
pengemudi telah dilengkapi sistem pengaturan elektrik (8 
posisi), serta fitur lumbar support yang tentu bermanfaat 
mengurangi efek kelelahan punggung bawah, khususnya 
saat mengemudi di perjalanan jauh. 

Buat meningkatkan kesenangan berkendara, New 
Tucson dilengkapi dengan 3 model drive mode (normal, 
eco, dan sport) pada tipe bensin dan 2 pilihan drive mode 
(eco dan sport) pada tipe CRDi.

Dilengkapi Fitur-Fitur Baru 
Yang Lebih Segar
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iNew Car: Hyundai New Tucson

Instrument cluster  telah dilengkapi fitur baru 4,2-inci TFT 
LCD Supervision Cluster yang menampilkan berbagai 
informasi kendaraan termasuk fitur drive mode. Lalu 
ada head unit baru model mengapung (floating display) 
berukuran 7-inci dengan konektivitas yang mensupport 
Android Autolink dan Apple Car Play™ serta dilengkapi 
dengan fitur Aux, USB, iPod dan Bluetooth.

Masih ada sejumlah fitur pembaruan di interior, di 
antaranya lapisan kulit dan beberapa fitur tombol baru 
di lingkar setir, serta sistem ventilasi udara baru dan port 
USB untuk kenyamanan dan kemudahan penumpang di 
kursi baris kedua. 

Ban dan velg serep juga kini berukuran yang sebenarnya 
(real size).

Sistem Keamanan Lebih Baik 
Mengendarai Hyundai New Tucson kini lebih nyaman dan 
aman, dengan dukungan fitur ABS & EBD System untuk 
pengereman yang optimal, Dynamic Guideline Camera 
memudahkan pengemudi ketika memarkir kendaraan, 
serta Rear Parking Sensor memberikan tanda/kode bagi 
pengemudi untuk jarak aman ketika parkir maupun mundur.

Hyundai New Tucson juga telah dilengkapi dengan fitur 
keamanan lain seperti 

Down Hill Brake Control, Hill-Start Assist Control, Dual 
Airbag System, serta Struktur rangka dari Hyundai New 
Tucson sudah memakai AHSS (Advanced High Strength 
Steel) yang memiliki lebih banyak 51% kandungan baja, 
sehingga lebih kokoh, lebih aman, serta membuat suasana 
kabin yang lebih senyap. 

Pilihan Tipe Mesin dan Harga
PT Hyundai Mobil Indonesia menghadirkan Hyundai New 
Tucson yang tersedia dalam dua pilihan, yaitu:

• Tipe GLS bensin; mesin 2.0 NU MPi dengan transmisi 
Automatic Shiftronic-6 Speed, Rp 464.000.000,-.

• Tipe CRDi GLS; CRDi EVGTurbo 2.000 cc (diesel) 
dengan transmisi Automatic Shiftronic 6 Speed, Rp 
520.000.000,-

(Harga OTR DKI Jakarta, dan bisa berubah sewaktu-
waktu, cek info update harga di  website   
https://hyundaimobil.co.id/). 
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Teknologi 
Pengembangan 
Kendaraan Hyundai  
di Masa Depan 
Sistem pengembangan desain Virtual 
Reality baru ini dapat melibatkan hingga 
20 orang desainer dan engineer Hyundai, 
meski mereka bekerja di tempat terpisah 
secara negara bahkan benua. 
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Technology: Hyundai Perkenalkan Sistem Virtual Reality Baru

Pada tanggal 18 Desember 2019, Hyundai memperkenalkan 
sistem virtual reality (VR) baru di Namyang Research and 
Development Center di Seoul, Korea Selatan. 

Sistem VR baru ini memiliki tingkat fokus yang tinggi pada 
proses pengembangan kendaraan, serta memiliki kualitas 
desain dan efisiensi yang lebih sempurna, sehingga 
direncanakan dapat mereduksi waktu pengembangan 
kendaraan hingga 20%, dan dapat menghemat biaya 
pengembangan hingga 15%. 

Sistem baru VR ini bisa melibatkan hingga 20 orang 
ahli desain dan engineer Hyundai untuk terlibat secara 
simultan dalam pengembangan desain kendaraan. 

Melalui 36 sensor yang dimiliki, sistem VR ini dapat 
mendeteksi gerakan dan lokasi dari setiap desainer dan 
engineer yang terlibat dalam proses pengembangan, 
meski mereka bekerja terpisah dari beberapa lokasi 
kantor desain Hyundai yang ada di Eropa, Amerika, Cina, 
dan India. 

Teknologi VR ini juga didukung beberapa aplikasi 
pengembangan, sehingga memungkinkan tim desainer 
dan engineer untuk mengkaji lebih lanjut hasil kualitas 
desain dan proses pengujian hasil pengembangan melalui 
perangkat yang diberi nama Head Mounted Display 
(HMD), termasuk dalam pengujian level keselamatan, 
ergonomis dan aerodinamika kendaraan, agar dapat 
mencapai level efisien yang optimal. 

 Pengembangan teknologi ini merupakan dari investasi 
senilai KRW 15 miliar (US$12,8 juta atau sekitar Rp 179,2 
miliar) di Namyang Research and Development Center 
pada Maret 2019.

“Proses pengembangan virtual ini merupakan langkah 
penting yang dibutuhkan untuk merespon secara 
cepat dan tepat dari kebutuhan konsumen, sekaligus 
meningkatkan tingkat kompetisi dalam menciptakan 
kebutuhan mobilitas di masa depan,” kata Albert 
Biermann, Head of Research and Development Division 
dari Hyundai Motor Group. 

Ke depan, sistem VR sedianya juga akan digunakan untuk 
pengembangan solusi kebutuhan mobilitas di masa 
depan, seperti pengembangan kendaraan swakemudi 
dengan level presisi yang tinggi. 



Tahun Baru Target Baru
Sebuah tahun yang baru (baca: tahun 2020) tentu disertai dengan harapan 
dan target baru, demikian pula halnya di Hyundai Motorsport yang berusaha 
mempertahankan titel juara dunia kategori manufaktur pada WRC 2019.
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Hyundai Motorsport

Di tahun 2020, Hyundai Motorsport juga memiliki komposisi 
pereli baru di ajang WRC, yaitu Ott Tänak dan co-driver 
Martin Järveoja yang menjadi bagian strategi merengkuh 
titel juara dunia kategori pereli WRC untuk pertama kali. 

Juara dunia WRC 2019 ini akan membela bendera 
Hyundai Motosport pada 13 seri WRC 2020. “Dengan 
waktu yang terhitung singkat sejak bulan (Desember 
2019) lalu, kami langsung sangat sibuk untuk bekerja. 
Ini sebenarnya situasi normal untuk memulai hubungan 
kerja yang baru, tapi saya mendapat tim yang sangat luar 
biasa antusias dan fokus. Setiap orang di tim memberikan 
dukungan yang optimal,” kata Ott.  

Ott Tänak sudah menyatakan impresi awalnya saat 
menjajal performa Hyundai i20 Coupe WRC. “Saya 
sukses dibuat terpukau pada kesempatan pertama, saya 
merasakan hal yang baik pada mobil ini. Ya, setiap mobil 
tentu punya karakternya masing-masing, tapi sejauh ini 
saya dapat mengatakan i20 WRC Coupe memiliki paket 
yang kuat secara menyeluruh.” 

Ott Tänak dan co-driver Martin Järveoja, beserta Thierry 
Neuville dan co-driver Nicolas Gilsoul akan menjadi 
dua pereli utama Hyundai Motorsport di ajang WRC 
2020, sementara dua pasangan pereli lainnya Dani 
Sordo dan co-driver Carlos Del Barrio, serta juara dunia 
sembilan kali Sébastien Loeb dan co-driver Daniel 
Elena akan bergantian memacu mobil ketiga Hyundai 
i20 Coupe WRC. 

Juara WTCR 2019
Norbert Michelisz dari tim BRC Hyundai N Squadra Corse, 
berhasil mengunci gelar juara dunia kategori pembalap 
di ajang FIA World Touring Car Cup (WTCR) tahun 2019, 
dengan mengandalkan performa Hyundai i30 N TCR. 

Di ajang WTCR 2019, Norbert berhasil meraih total poin 
372 (unggul 23 poin dari pesaing terdekat), termasuk di 
antaranya didapatkan  melalui lima rekor kemenangan. 
Prestasinya ini  sekaligus mengulangi prestasi yang sama 
tahun 2018 yang diraih oleh Gabriele Tarquini, rekan setim 
Norbert di BRC Hyundai N Squadra Corse. 
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Artikel ini pernah diunggah di situs Hyundai Motor 
Group Newsroom pada 24 Desember 2019. Inti artikelnya 
tentang momen perayaan pergantian tahun di Hyundai 
Motorstudio dengan biaya lebih terjangkau ketimbang 
perayaan di hotel.

Dengan biaya sekitar 30.000 won (atau sekitar Rp 
350 ribuan), pengunjung bisa merasakan sensasi, 
kesenangan, dan pengalaman yang berbeda di sebuah 
automobile theme park.

Lantai 1: Melihat Beragam Mobil Hyundai
Di lantai ini, pengunjung mendapat pengalaman bisa 
melihat langsung beragam mobil Hyundai, termasuk 
jajaran SUV terbaru mulai dari Venue hingga Palisade. 

Ada pula kesempatan test drive beberapa mobil baru 
Hyundai, serta merasakan sensasi program test drive 
spesial dengan tema khusus misalnya ‘Blue Drive 
Challenge’ yang menantang pengunjung memecahkan 
rekor mengemudi efisien dan mobil elektronik. 

Lalu ada kesempatan merasakan pengalaman naik 
limousine mengendarai mobil mewah Genesis G90, serta 
beberapa program test drive spesial dengan tema berbeda. 

Setelah puas merasakan pengalaman otomotif, pengun-

jung bisa merasakan sensasi meneguk kopi spesial. Ada 
3 menu kopi spesial tersedia dan namanya terinspirasi 
dari otomotif, yaitu ‘engine shakerato’, ‘airbag milk tea’, 
dan ‘headlight lungo’.  

Lantai 2: Bertemu N dan Beragam Produk Gaya Hidup
Di lantai 2, ada zona khusus brand N dimana pengunjung 
berkesempatan melihat langsung mobil-mobil balap 
seperti i30 N TCR dan i20 WRC. 

Ada juga simulator balap untuk bisa merasakan 
sensasi balap mobil, lalu ada juga program khusus 
seperti ‘Tire Change Situation’ dimana pengunjung 
bisa mendapat pengalaman langsung mengganti ban 
balap pada i30 N TCR. 

Buat yang ingin berburu diecast dan R/C dari mobil-
mobil Hyundai yang dipajang di lantai 1 di sini 
tempatnya. Ada juga beberapa ragam produk gaya 
hidup yang dibeli. 

Jika ada di Hyundai Motorstudio, jangan lupa juga 
mampir ke lantai 4, untuk merasakan beragam makanan 
dari para koki hotel Haevichi, mulai dari menu Korea, 
Barat, dan China, di antaranya ada steak Iberico yang 
bisa dibayar dengan potongan diskon lumayan melalui 
aplikasi Hyundai Blue Members. 

Merayakan Pergantian Tahun  
di Hyundai Motorstudio
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Pada dasarnya merawat mobil listrik itu lebih mudah dibanding 
mobil bermesin konvensional berbahan bakar fosil yang memiliki 
komponen mekanikal jauh lebih banyak.

Mobil listrik tidak memerlukan agenda ganti oli dan pera-
watan rutin seperti halnya pada mobil konvensional, meski 
tidak lantas bebas perawatan sama sekali. Ada hal yang 
tetap perlu diperhatikan, dan berikut beberapa tipsnya: 

1. Menjaga Kelembaban
Faktor kelembaban adalah musuh utama dari motor listrik. 
Untuk menjaganya, pemilik mobil bisa menggunakan jasa 
ceramic coating pada lapisan bodi eksterior kendaraan, 
agar lebih tahan dari serangan cuaca dan kelembaban.

2. Merawat Baterei
Faktor baterei pada mobil listrik sifatnya krusial, dan 
harus sangat diperhatikan proses pengisian dayanya.

Baterei mobil listrik sih tidak harus terisi penuh, idealnya 
tetap jaga di kisaran daya antara 20 hingga 80 persen. 
Pengisian daya yang berlebih ataupun kurang dari itu 
dapat mereduksi usia pemakaian baterei.

Temperatur ekstrim juga merupakan hal buruk untuk 
baterei mobil listrik. Jadi saat suhu udara lagi tidak 
bersahabat, terlalu panas atau terlalu dingin, hal yang bisa 
dilakukan adalah memarkir mobil di dalam bangunan. 
Kalaupun terpaksa di luar, sebisa mungkin hindari kontak 
langsung kendaraan dengan cahaya terik matahari.

3. Perhatikan Kondisi Kesehatan Ban
Mobil listrik memiliki torsi lebih berlimpah dibanding 
mesin konvensional. Kemampuannnya berakselerasi dari 
titik diam menuju 100 km/jam lebih cepat, dan ini tentu 
berpengaruh pada usia pemakaian ban.

Pastikan lebih periodik memperhatikan kondisi ban, 
khususnya jika mobil listrik yang dimiliki sering digunakan. 
Jika pengemudi mobil mulai bisa mendengarkan bunyi 
ban saat berkendara, ada baiknya mulai bisa melakukan 
rotasi ban.

Sebenarnya di dunia sudah ada pilihan ban yang didesain 
untuk mobil listrik, meski harganya relatif lebih mahal. 

 4. Perhatikan Periode Perawatan Berkala
Meski mobil listrik tidak perlu ganti oli, namun pemilik 
kendaraan harus tetap memperhatikan periode 
perawatan berkala reguler, seperti untuk memastikan 
kondisi rem dan motor listrik tetap bekerja optimal.

Kesimpulan
Secara sederhana, mobil listrik dapat dipakai usia 
panjang seperti halnya mobil bermesin konvensional, 
dengan catatan tetap memperhatikan hal-hal utama 
yang direkomendasikan pihak produsen.

Tips Merawat Mobil Listrik




