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Di tahun 2019 ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian 
telah menargetkan ekspor mobil ke luar negeri bisa mencapai angka 400 ribu 
unit atau naik 15,6 % dari angka pencapaian di tahun 2018 sebesar 346 ribu unit. 

Pencanangan target ini dikemukakan langsung oleh Menteri Perindustrian 
Airlangga Hartarto pada saat pameran Indonesia International Motor Show 
2019 berlangsung di bulan April lalu di Jakarta.  Harapan pemerintah Indonesia 
ini turut dilandasi oleh pertumbuhan angka ekspor mobil pada periode Januari 
– Maret 2019 sebesar 20%. 

Hal ini tentu menjadi bentuk motivasi bagi PT Hyundai Indonesia Motor yang 
telah diberi kepercayaan oleh pihak prinsipal di Korea untuk merakit Hyundai 
H-1 sejak tahun 2010 untuk kebutuhan pasar di beberapa negara ASEAN seperti 
Thailand dan Brunei Darussalam. 

Hyundai Indonesia juga tengah menjajaki pasar ekspor Hyundai H-1 untuk 
kebutuhan pasar ASEAN lainnya. 

Dengan pengalaman ekspor kendaraan yang cukup panjang, Hyundai 
Indonesia tentu saja siap untuk turut mendukung kebijakan pemerintah dan 
juga Gaikindo sebagai payung industri, untuk dapat terus berkontribusi positif 
mendorong pertumbuhan ekspor kendaraan bermotor dari Indonesia. 

Gaikindo selaku payung industri sendiri telah mencanangkan target ekspor 
kendaraan bermotor dari Indonesia pada tahun 2025 bisa menembus angka 
satu juta unit. 

Upaya tersebut tercermin dalam pelaksanaan GIIAS 2019, dimana seluruh 
kendaraan penumpang dan kendaraan niaga yang dipamerkan di ajang 
tersebut, dan telah diekspor ke mancanegara pada periode tahun 2017 – 2019 
akan mendapat perhatian khusus dan prioritas. 

Ini berarti, salah satu produk kendaraan kebanggaan Hyundai Indonesia dan 
merupakan model kendaraan yang terlaris selama beberapa tahun terakhir, yaitu 
Hyundai H-1 yang dirakit di pabrik assembly Hyundai di Bekasi sedianya akan 
mendapatkan kehormatan di ajang GIIAS 2019 bersama para merek lainnya.  

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

Laporan Posko Siaga & 
All Check All Free 2019

Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1440 H dan tradisi mudik 
Lebaran telah berlalu, dan PT Hyundai Mobil Indonesia pun 
merasa bersyukur dan berterima kasih atas pelaksanaan 
program Posko Siaga dan “All Check, All Free” dapat 
berjalan dengan baik. 

“Kegiatan Posko Siaga 2019 berjalan dengan baik. Petugas 
yang berjaga 24 jam selama 10 hari di 13 titik plus RSA pusat 
telah memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen loyal 
Hyundai. Tercatat selama periode Posko Siaga berhasil 
melayani sebanyak 228 konsumen dengan berbagai 
problem kendaraan, ringan sampai yang berat seperti 
overheat pada mesin model lama mobil Hyundai. Hal Ini 
tentunya harus menjadi perhatian lagi untuk konsumen 
loyal Hyundai agar saran pemeriksaan kendaraan sebelum 
bepergian dipatuhi, apalagi Hyundai Indonesia selalu 
memberikan promo servis bahkan untuk tahun 2019 
selama 1 bulan kami periksa secara gratis. Kami senang bisa 
melayani konsumen loyal Hyundai, dan kedepannya akan 
terus ditingkatkan kualitas penyelenggaraan Posko siaga,” 
terang Andi Agung, Service Marketing Division Head dari PT 
Hyundai Mobil Indonesia.  

Pelaksanaan “All Check, All Free”
Program ini untuk memberikan keamanan konsumen 
dalam melaksanakan libur lebaran bersama keluarga 
tercinta mereka, dan telah dilaksanakan dengan baik oleh 

seluruh jaringan bengkel resmi 3S Hyundai sepanjang 
bulan Mei 2019. 

Dari target 2.000 konsumen berhasil dicapai sebanyak 2.458 
konsumen yang menikmati program pemeriksaan gratis. 

Hal ini menggambarkan animo konsumen untuk mengi-
kutinya sangat tinggi, sehingga mendatangkan mutual 
benefit baik konsumen maupun pihak bengkel Hyundai, 
karena lebih dari 75% yang melakukan pemeriksaan gratis 
melaksanakan perbaikan setelah mendapatkan reko-
mendasi dari petugas bengkel.
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iSpecial Feature:  All New Hyundai Kona

PT Hyundai Mobil Indonesia resmi memperkenalkan model 
kendaraan SUV terbaru yaitu All-New Hyundai Kona pada 
pameran otomotif Indonesia International Motor Show 
(IIMS) 2019 (25 April – 5 Mei) di Jakarta. 

Lantas bagaimana respon media-media di Indonesia 
atas  kehadiran medium SUV terbaru Hyundai dengan 
desain modern dan unik, fitur safety yang lengkap, serta 
mesin NU 2.0 MPI dengan teknologi teranyar Atkinson 
ini? Berikut kutipan dari beberapa media bidang otomotif 
terkemuka di tanah air.

Munawar Chalil (Kanal YouTube Carvaganza) 
Hyundai Kona adalah lompatan yang sangat besar 
dibanding model kendaraan Hyundai generasi 
sebelumnya, bukan hanya dari soal desain yang mengalir, 
tapi juga kualitas mesin dan sistem transmisi. Cocok 
untuk kebutuhan mobilitas konsumen yang aktif. 

Fransiscus Rosano (Kanal YouTube Carmudi Indonesia) 
Fitur keselamatan jempolan, Hyundai nampak tidak 
berkompromi. Rem sudah cakram sudah di keempat 

roda, dengan ABS, EBD, Electronic Stability Control, Hill-
Assist Control, dan Down-Hill Brake Control. Airbagnya 
ada enam selevel Hyundai Santa Fe, ada sensor parkir 4 
titik di belakang serta kamera mundur. Ada juga indikator 
tekanan angin ban. 

Aries Aditya Putra (Kanal YouTube GridOto)
Setelah mencoba di berbagai kondisi jalan, termasuk 
jalan yang bergelombang dan jalanan rusak, terbukti 
Hyundai Kona ini nyaman banget. Bantingan suspensinya 
nyaman banget. Pengemudi dan penumpang bisa dapat 
kenyaman ekstra. Kekedapan kabin Hyundai juga sangat 
minim, sebuah pencapaian yang sangat oke. 

Ahmad Biondi (Kanal YouTube Otodriver)
Eksteriornya modern, canggih dan kekinian. Desain 
bagasinya landai, jadi tidak butuh effort yang besar 
untuk menaikkan barang. Kapasitas bagasi bisa diatur 
lebih besar, dengan menurunkan tatakan belakang. 
Settingan posisi mengemudi sangat baik dengan fitur-
fitur yang tersedia. Pengendaliannya juga baik dan 
radius putarnya kecil. 

Profil All New Hyundai Kona

Mesin: NU 2.0 MPI Atkinson

Transmisi: Otomatis 6-percepatan

Drive Mode: Comfort, Eco, Sport

Fitur Keamanan dan Kenyamanan:
6 airbags, ABS dan EBD yang dipadu dengan 
lampu Emergency Stop Signal, Downhill Brake 
Control, Hill-Start Assist Control, Electronic Speed 
Controller, serta Tire Pressure Monitoring System.

Pilihan Warna:  
Acid Yellow, Pulse Red, Chalk White, Phantom 
Black dan Dark Knight.

Fitur Interior: 
Head unit LCD floating type 9” yang dapat 
terkoneksi dengan platform iOS dan Android, 
cluster LCD supervision, rear camera, A/C full 
automatic temperature control, Push Start Button 
dengan Smart Key dan Immobilizer, Steering 
Wheel dengan fitur Tilt dan Telescopic serta Audio 
Remocon dan Cruise Control. 

Velg & Ban: Velg alloy 17”; ban 215/55/R17
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Semakin Berkelas & Modern
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iNew Car: Hyundai New H-1 Royale

Sejak diperkenalkan di ajang GIIAS tahun 2018, Hyundai 
New H-1 hadir menyapa konsumen Indonesia dalam 
3 (tiga) varian yaitu varian Elegance dengan kapasitas 
sampai dengan 11 penumpang, varian XG dengan 
kapasitas sampai dengan 8 penumpang dan varian 
Royale dengan kapasitas sampai dengan 7 penumpang. 

Sebagai sebuah MPV keluarga yang modern dan dinamis, 
New H-1 pun terbukti dapat terus menjadi model 
kendaraan terlaris Hyundai di pasar Indonesia dan target 
ekspor di beberapa negara Asia seperti Thailand dan 
Brunei Darussalam. 

Sebagai bentuk apresiasi kepada antusiasme konsumen 
Hyundai New H-1, PT Hyundai Mobil Indonesia 
memberikan sentuhan desain baru pada tipe tertinggi 
Royale. Sentuhan-sentuhan baru yang dihadirkan 
membuat tampilan New H-1 Royale sebagai mobil 
keluarga yang berkelas dan modern semakin mudah 
terlihat dan dirasakan.   

Sentuhan baru dengan aplikasi chrome dapat dilihat pada 
bagian depan, samping dan belakang. Di bagian depan 
pada New H-1 Royale kini dilengkapi dengan front down 
under bumper with garnish chrome. Di bagian samping, 
bisa dilihat melalui waist line chrome molding, window 
underline chrome molding, dan side skirt. Sementara di 
bagian belakang nampak pada bagian rear under bumper 
with side lis chrome.

"Sentuhan-sentuhan baru yang 
dihadirkan membuat tampilan New 
H-1 Royale sebagai mobil keluarga 
yang berkelas dan modern semakin 
mudah terlihat dan dirasakan." 
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Selama dua hari penuh, ketiga kendaraan Hyundai N 
di atas berhasil menuntaskan tugas perusahaan untuk 
menunjukkan performa terbaik secara luar biasa. Hal ini 
juga menandai keikutsertaan Hyundai yang keempat kali 
secara berturut di ajang Nürburgring 24  Hours Race, 
sejak tahun 2016. 

Hasil mengesankan ini sekaligus menunjukkan progresivitas 
Hyundai sebagai salah satu produsen mobil   paling terkemuka 

2 Podium di Balapan 
Ketahanan Nürburgring 24H
Tiga model Hyundai N yaitu i30 N TCR, Veloster N TCR dan i30 N Fastback 
N berhasil menuntaskan uji ketahanan kendaraan tingkat tinggi di ajang 
Nürburgring 24  Hours Race pada tanggal 22 - 23 Juni 2019.

di dunia dalam hal pengembangan performa kendaraan, 
khususnya melalui brand perusahaan yang mengedepankan 
performa tinggi, yaitu brand N. 

Sirkuit Nürburgring telah menjadi arena balap yang sangat 
pas dalam pembuktian tersebut, karena dikenal dengan 
karakternya yang sangat sulit dengan panjang 25 km, 
terdapat 73 tikungan, jalanan sempit, variasi tanjakan dan 
tikungan tajam. 

HYUNDAI JULI 2019
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Motorsport: Hyundai Motorsport N

Hasil balapan dan posisi ranking di ajang Nürburgring 24  
Hours Race dinilai dari jumlah jarak tempuh dalam 24 jam, 
dimana performa dan ketahanan setiap kendaraan sangat 
diuji hingga batas paling maksimal. 

Ini pulalah yang membuat balapan legendaris ini senantiasa 
ramai dikunjungi masyarakat Eropa khususnya dari wilayah 
Jerman sendiri. 

Hyundai Veloster N TCR berhasil menduduki posisi kedua 
di kelasnya, sekaligus di posisi ke-45 dalam ranking 
keseluruhan. Sementara i30 N TCR berhasil meraih posisi 
ketiga di kelasnya dan ada di posisi ke-94 dalam ranking 
keseluruhan. 

“Performa Hyundai yang luar biasa di Nürburgring 24 Hours 
Race membuktikan kemampuan performa kendaraan yang 
telah kami kembangkan. Kami berharap dapat berbagi 
pengalaman seru ini untuk para pengemudi harian di luar 
sana, tentu saja melalui pengembangan di brand N,” kata 
Thomas Schemera, Executive Vice President and Head of 
Product Division, Product Operation & N Sub-Division dari 
Hyundai Motor Group.  



10

HYUNDAI JULI 2019



11

iProfile: Simon Loasby

Simon Loasby
Pada tanggal 23 April 2019, Hyundai Motor Company mengumumkan 
promosi posisi Simon Loasby dari Director of Hyundai Design di China 
menjadi Head of Styling Group di Hyundai Design Center di Korea.

Sejak bergabung dengan Hyundai pada pertengahan tahun 
2017, Simon Loasby ditugaskan untuk mengembangkan 
model kendaraan Hyundai yang stylish khusus untuk pasar 
China, termasuk di antaranya sedan sporty Hyundai LaFesta. 

“Seiring perubahan yang sangat besar pada industri otomotif 
dunia saat ini, sebuah kehormatan bagi saya untuk dapat 
memberikan kontribusi dalam pengembangan desain global 
Hyundai. Saya sangat antusias mengemban tugas baru untuk 
mengembangkan desain yang menarik, inovatif dan memiliki 
estetika yang unik pada kendaraan-kendaraan Hyundai ke 
depan,” kata Simon Loasby. 

Pada tanggung jawab barunya ini, Loasby bertugas 
mengembangkan strategi dan arah desain bagi model 
kendaraan untuk pasar global. Ia akan melaporkan tugas 
kerjanya langsung pada SangYup Lee selaku Head of Hyundai 
Design Center, dan Luc Donckerwolke selaku Chief Design 
Officer di Hyundai Motor Group. 

Posisi Loasby sebagai Director of China Design akan 
digantikan oleh Minchul Koo yang sebelumnya menjabat 
sebagai Head of Hyundai Exterior Design Group.

Salah satu tugas utama yang baru bagi Loasby adalah 
memimpin pengembangan identitas desain baru Hyundai 
yang diberi nama ‘Sensuous Sportiness’, dimana melalui 
filosofi desain baru ini sedianya menampilkan harmoni dari 
proporsi, arsitektur, tampilan dan teknologi, serta disatukan 
dengan cita rasa yang modern dan segar. 

Simon Loasby yang saat ini berumur 51 tahun merupakan 
pemegang titel strata Master di bidang Vehicle Design dari 
Royal College of Art di London – Inggris, serta merupakan 
lulusan Mechanical Engineering di University of London. 

Sebelum bergabung di Hyundai, Loasby menghabiskan 
waktu 10 tahun di China sebagai Director of Design untuk 
Volkswagen Group China. Ia juga sempat mengemban 
beberapa proyek prestisius untuk brand kendaraan mewah 
seperti Rolls-Royce dan Bentley.  

Kilasan Karir Simon Loasby
2017 ~ 2019: Director of China Design, Hyundai

2008 ~ 2017: Director of Design, Volkswagen 
Group China

2001 ~ 2008: Design, Volkswagen, Germany

1991 ~ 2001: Design, Bentley and Rolls-Royce 
Motor Cars, UK

1989 ~ 1991: Master’s Degree in Vehicle Design, 
Royal College of Art, London

"Saya sangat antusias 
mengemban tugas baru untuk 
mengembangkan desain 
yang menarik, inovatif dan 
memiliki estetika yang unik 
pada kendaraan-kendaraan 
Hyundai ke depan.”
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Hyundai Posisi Kedua di Amerika Serikat
Secara dua tahun berturut, Hyundai menduduki posisi kedua untuk brand non-
premium dalam Initial Quality Study 2019 di Amerika Serikat dari J.D.Power. 

Dalam Initial Quality Study (IQS) 2019 di Amerika Serikat 
yang dilaksanakan oleh J.D. Power, dilaporkan jika keluhan 
para pemilik mobil baru Hyundai per 100 kendaraan lebih 
rendah tiga poin dibanding hasil temuan di tahun 2018 lalu 
di ajang yang sama. 

Pada segmen model yang lebih khusus, All-New Hyundai 
Santa Fe yang juga telah dipasarkan di Indonesia berhasil 
menerima penghargaan sebagai yang terbaik di kategori 
midsize SUV. 

Performa mengesankan lain juga ditorehkan pada model 
kendaraan Hyundai lainnya, yaitu Tucson, Elantra, Accent 
dan Veloster yang menduduki posisi kedua di segmennya 
masing-masing. Sementara Kona dan Sonata menduduki 
posisi ketiga di segmennya masing-masing. 

Secara brand, Hyundai berhasil memenangkan dua 
dari delapan kategori, yaitu pada kategori ACEN (Audio, 

Communication, Entertainment & Navigation), serta apli-
kasi kursi. 

“Para pemilik dan pembeli mobil baru Hyundai kini dapat 
merasakan kepuasan yang lebih baik atas keputusannya 
membeli mobil Hyundai, karena terbukti setiap mobil baru 
Hyundai senantiasa dikembangkan secara berkelanjutan 
untuk menjadi yang terbaik di industri otomotif dunia. 
Hyundai sangat bangga bisa kembali membuktikan diri 
dalam posisi terdepan dalam hal kualitas, dan hal ini akan 
terus dilakukan secara berkelanjutan,” kata Barry Ratzlaff, 
Vice President of Customer Satisfaction dari Hyundai 
Motor Amerika. 

IQS 2019 di Amerika Serikat dilaksanakan mulai bulan 
Februari hingga Mei 2019, dengan melibatkan 32 brand 
dan 191 model kendaraan, serta 76.256 pembeli mobil baru 
model tahun 2019 (setelah lebih dari 90 hari kepemilikan) 
yang terlibat sebagai responden. 
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iFeature: Head Unit New Hyundai Santa Fe

Kupas Kelebihan Head Unit 
New Hyundai Santa Fe

Salah satu fitur yang membuat New Hyundai Santa Fe 
istimewa adalah keberadaan head unit multi media. 

Head Unit display audio ini memiliki konektivitas yang 
dapat men-support Apple Car Play dan Autolink (khusus 
dengan smartphone berbasis Android), serta dilengkapi 
dengan fitur USB playback dan Bluetooth, sehingga 
Anda tidak perlu lagi membuka smartphone saat ingin 
melihat menu yang ada.

Cukup menghubungkan perangkat smartphone Anda de-
ngan kabel USB untuk melihat dan meng operasionalkannya 
dari head unit, sehingga lebih safety di saat mengemudi. 

Untuk respon pengoperasian head unit model floating ini 
pun mudah dan responsif, karena menggunakan sistem 
model layar sentuh. 

Manfaat lain dengan koneksi dari smartphone ke head 
unit adalah kemudahan bagi pengemudi di saat ingin 
mengakses atau melihat peta digital. 

Head unit pada New Hyundai Santa Fe ini juga telah 
terkoneksi dengan fitur kamera mundur, sehingga lebih 
memudahkan pengemudi saat ingin melakukan parkir 
kendaraan. 

Untuk sistem hiburan, head unit New Hyundai Santa Fe 
dapat mendukung format audio WAV/MP3/WMA/m4a/flac.
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Mobil Listrik yang Bisa Isi 
Daya & Parkir Sendiri
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iTechno:  Automated Valet Parking System

Di awal tahun 2019, Hyundai merilis informasi mengenai 
teknologi mobil listrik yang bisa mengisi daya sendiri 
secara nirkabel (wireless) dan juga dibekali teknologi 
yang diberi nama Automated Valet Parking System (AVPS). 

Melalui teknologi AVPS ini bisa memudahkan kinerja 
pengemudi saat harus berkunjung ke lokasi dengan akses 
parkiran yang ramai, namun telah dilengkapi dengan 
stasiun pengisian daya untuk kendaraan listrik.

Secara sederhana, AVPS merupakan proses komunikasi 
berkelanjutan itu terintegrasi pada kendaraan listrik, 
fasilitas parkir, sistem pengisian daya dan pemilik atau 
pengemudi mobil. 

Saat tiba di lokasi, fasilitas parkir akan mengirim lokasi 
stasiun pengisian daya yang kosong. Saat daya sudah 
terisi penuh akan ada informasi yang dikirim ke perangkat 
smartphone pemilik mobil yang telah terkoneksi.

Perintah pada kendaraan tersebut dapat diakses oleh 
pemilik mobil melalui perangkat smartphone-nya, termasuk 
untuk memanggil mobilnya kembali ke lobi depan atau titik 
penjemputan.

Hyundai menyebut level 4 kendaraan otomatisnya 
akan diperkenalkan sekitar tahun 2025, namun 
sebelumnya pada tahun 2021, Hyundai juga akan mulai 
memperkenalkan kendaraan otomatisnya di berbagai 
kota pintar di dunia mulai tahun 2021. Serta di tahun 
2030, berencana memperkenalkan mobil otomatis yang 
sepenuhnya dapat berjalan sendiri (fully autonomous 
vehicle).

Gambaran mengenai teknologi AVPS ini bisa Anda lihat 
lebih lanjut di kanal YouTube Hyundai Motor Group 
dengan judul video “The electric vehicle wireless charging 
system & automated valet parking system” dengan durasi 
1 menit 6 detik. 

"Serta di tahun 2030, berencana memperkenalkan mobil otomatis yang 
sepenuhnya dapat berjalan sendiri (fully autonomous vehicle)."
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Kendaraan Listrik Pertama Polisi 
Cantonal St. Gallen - Swiss

HYUNDAI JULI 2019

Di akhir Mei 2019, pihak kepolisian cantonal di kota St. 
Gallen mengumumkan pembelian 13 unit Hyundai 
Kona Electric, dimana lima unit di antaranya digunakan 
sebagai mobil patroli. Sementara delapan unit lain 
digunakan untuk keperluan lebih umum. 

Pihak kepolisian cantonal di St. Gallen mengatakan 
Hyundai Kona Electric menjadi model kendaraan listrik 
pertama yang mereka gunakan.  Hal ini karena menurut 

pihak kepolisian cantonal St Gallen, Hyundai Kona 
Electric jadi mobil listrik pertama yang dapat memenuhi 
standar kebutuhan mereka yang cukup tinggi, yaitu 
tenaga lebih dari 100 kW, kemampuan jelajah lebih dari 
400 km, dan yang tidak kalah menarik harganya di bawah 
CHF 50.000 (atau di bawah Rp 730 juta).

“Melalui penggunaan kendaraan listrik yang dapat mere-

duksi kebisingan dan emisi gas buang, kami dapat me-
me nuhi kebijakan dari pemerintah. Terima kasih pada 
perkembangan teknologi yang memungkinkan hal ini. 
Aplikasi tenaga di atas 100 kW, kemampuan jelajah 
lebih dari 400 km, kapasitas tampung untuk lima 
orang, serta daya tampung bagasi yang signifikan, Kona 
Electric memenuhi standar yang ditetapkan oleh pihak 
cantonal police St. Gallen,” kata Hanspeter Krusi, Head of 
Communications dari cantonal police St. Gallen.

Mengenai harga, Hansperter Krusi menimpali, “Diban-
dingkan dengan mobil konvensional (berbahan bakar 
fosil), harganya memang sedikit lebih tinggi. Meski 
demikian, biaya perawatannya lebih rendah.”

Melalui Kona Electric, Hyundai menjadi produsen 
mobil pertama yang menawarkan sub-compact SUV di 
segmen b-SUV dengan sumber tenaga 100 persen listrik. 
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iNews: Hyundai Kona Electric

Versi tertinggi Kona Electric memiliki tenaga puncak 150 
kW (204 PS) dan kemampuan jelajah 449 km (WLTP-
certified). Kapasitas bagasinya 332-liter, dan saat kursi 
baris kedua dilipat bisa sampai 1.114 liter.

Harga Hyundai Kona Electric di Swiss sendiri dimulai 
dari harga CHF 46.990 atau sekitar Rp 683,8 juta.

Hyundai Kona: Sub-Compact Terbaik Pilihan Wartawan 
Amerika Serikat
Pada tanggal 12 Juni 2019, asosiasi wartawan otomotif 
New England Motor Press Association (NEMPA) di 
Amerika Serikat mendaulat Hyundai Kona sebagai Best-
in-Class Subcompact SUV.

Dalam menetapkan penilaian, para anggota NEMPA yang 
terlibat dalam penjurian telah melakukan serangkaian 
pengujian pada kendaraan selama musim dingin.

Musim dingin sengaja dipilih sebagai momen terbaik 
untuk menguji kemampuan dan keandalan pada 
masing-masing kendaraan dalam kondisi cuaca dan 
medan yang berat. Penilaian pada fitur pendukung 
kenyamanan dan keamanan berkendara, hingga 
kemampuannya melaju pada cuaca dan medan yang 
kurang bersahabat.

Melalui mekanisme pengujian yang ditetapkan ini, 
Hyundai Kona dinilai memiliki kemampuan handling 
dan beradaptasi pada cuaca dingin yang dapat 
meningkatkan rasa percaya diri pada pengemudi.

NEMPA melalui informasi di situs resminya https://
nempa.org/, merupakan asosiasi para jurnalis yang 
berdiri sejak tahun 1987, dimana para anggotanya 
merupakan para jurnalis atau pembawa acara otomotif 
terkemuka.
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Hyundai Motorsport

Dani Sordo Bawa Hyundai 
i20 WRC Juara 1 di Reli Italia

Hasil mengesankan dari Hyundai Motorsport dalam 
mengembangkan mobil-mobil balap berkelas dunia kini 
semakin meluas. Selain tetap tampil kompetitif di ajang 
kejuaraan reli dunia WRC 2019, Hyundai Motorsport 
juga di antaranya membuktikan kiprah kedigdayaannya 
di kejuaraan balap touring dunia WTCR 2019 dan ajang 
balapan TCR di berbagai wilayah di dunia. 

Berikut update teranyar dari aktivitas Hyundai Motorsport 
dari berbagai ajang:

Dani Sordo jadi juara WRC 2019 – Putaran 8 di Italia
Dani Sordo dengan co-driver Carlos del Barrio berhasil 
tampil sebagai juara pada putaran ke-8 WRC 2019 di Italia 
(14 – 16 Juni). Sementara rekan setimnya Andreas Mikkelsen 
dengan co-driver Anders Jaeger-Amland berhasil finish di 
posisi podium ketiga. Dengan hasil ini, Hyundai Motorsport 
bisa meneguhkan posisi puncak klasemen manufaktur 
dengan keunggulan 46 poin dari Toyota Gazoo Racing di 
posisi kedua. 

“Sebuah hasil yang luar biasa. Ini adalah kemenangan 
pertama saya buat Hyundai, dan yang kedua dalam karir 
saya sebagai pembalap di WRC,” kata Dani Sordo. 

BRC Racing Team Tampil Perkasa di Race of Germany
BRC Racing Team tampil perkasa pada putaran kelima 
WTCR 2019 – FIA World Touring Car Cup (20 – 22 Juni), 
dengan sebuah kemenangan, sebuah posisi podium ketiga, 
dan tambahan poin untuk keempat pembalapnya. 

Pembalap BRC Hyundai N Squadra Corse, Norbert Michelisz, 
tampil dominan pada Race 1 dengan mempersembahkan 
kemenangan pertamanya di musim balap tahun ini. Dengan 

hasil ini, BRC Hyundai N Squadra Corse berada di posisi 
kedua klasemen team. Demikian pula dengan Norbert 
Michelisz yang sementara ini berada di posisi kedua 
klasemen sementara pembalap. 

Dominasi Hyundai i30 N TCR berlanjut di TCR Asia
Luca Engstler, pembalap Hyundai Motorsport Customer 
Racing Junior mempersembahkan kemenangan ke-
50 untuk Hyundai i30 N TCR. Pembalap asal Jerman 
ini bisa tampil sebagai kampiun dari posisi ke-6 saat 
start pada Race 2 TCR Asia di Shanghai International 
Circuit pada tanggal 31 Mei – 2 Juni 2019. Dengan hasil 
ini, Engstler memimpin perolehan poin sementara di 
klasemen pembalap. 

“Rekor 50 kemenangan bagi konsumen Hyundai i30 N 
TCR merupakan ilustrasi sempurna dari performa dan 
keandalan mobil Hyundai,” kata Andrea Adamo, Team 
Director dari Hyundai Motorsport. 

Hyundai Motorsport kembali membuktikan keunggulan mobil-mobil balap 
hasil pengembangannya di Alzenau-Jerman pada berbagai ajang. 




