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Di tahun 2019, industri otomotif dunia termasuk di Indonesia mengalami 
tantangan yang tidak mudah, seperti kondisi perekonomian dunia yang 
tengah tidak menentu, serta dinamika karakter dan kebutuhan masyarakat 
yang berubah semakin cepat.  

Di Indonesia berdasarkan data Gaikindo, angka penjualan mobil pada 
periode Januari – Oktober 2019 turun di kisaran 11,8% dibanding periode 
yang sama tahun lalu. Di tengah kondisi pasar seperti ini, kami bersyukur 
Hyundai masih dapat berhasil melalui tantangan pasar dengan baik. 

Menjelang momen akhir tahun 2019 di Indonesia, industri otomotif juga 
memasuki era baru menyusul disahkannya Peraturan Presiden No. 55 
Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik 
Berbasis Baterei (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan, 
dimana peraturan ini akan efektif berlaku pada bulan Oktober tahun 2021. 

Kebijakan Pemerintah Indonesia ini tentu sejalan dan turut dipengaruhi 
oleh situasi dan perkembangan industri otomotif global. 

Dalam menyikapi perkembangan industri otomotif global tersebut, pihak 
prinsipal Hyundai juga telah melakukan langkah-langkah dinamis dalam 
banyak hal, termasuk di antaranya melalui pengembangan teknologi 
mobilitas masa depan dengan nilai investasi senilai US$ 35 miliar. 

Hingga tahun 2022, Hyundai sedianya akan memperkenalkan 13 model 
kendaraan baru dengan sumber bahan bakar alternatif, dimana di 
antaranya ada yang merupakan hasil kerjasama dan kemitraan dengan 
berbagai pihak yang sangat kompeten di bidangnya. 

Pihak prinsipal Hyundai juga menyebut untuk dapat berkembang dan 
beradaptasi di masa depan dibutuhkan langkah-langkah yang sinergis 
dengan rekanan-rekanan yang tepat. Untuk itu, selaku perwakilan 
Hyundai di Indonesia, kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama 
yang baik dengan berbagai pihak, yaitu dealer, jaringan servis, part dealer, 
dan pastinya konsumen setia Hyundai. 

Selamat hari raya Natal 2019 dan Selamat Tahun Baru 2020. Semoga 
kebahagiaan dan kesuksesan senantiasa menyertai kita semua. 

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

iNews
Carvaganza Editor’s Choice Award 20193

4

6

10

13

14

16
18

Cover Story
Kendaraan Elektrifikasi Masa Depan 
Dengan Teknologi Autonomous

Kaleidoskop
Kilasan Catatan Pencapaian 
& Peristiwa Penting

iFeature
Orang-Orang Hebat Di Balik 
Perkembangan Hyundai 

iNews
IIMS Surabaya: Hyundai Pamer  
3 Produk Kendaraan Andalan

Technology
Investasi Pengembangan Teknologi 
Rp 490 Triliun

Motorsport
Rekrut Juara Dunia WRC 2019

iFeature
6 Poin Kelebihan Produk Hyundai



3

iNews

Pengumuman dan penyerahan tropi penghar-
gaan dilaksanakan bersamaan dengan gelaran 
festival otomotif The 3rd Indonesia Autovagan-
za di QBIG BSD City, dan diterima langsung 
oleh Hendrik Wiradjaja, Deputy Marketing 
 Director PT Hyundai Mobil Indonesia. 

Untuk menentukan 10 mobil terbaik tahun 2019 
pilihan tim Editor dari Carvaganza Indonesia, 
berdasarkan rangkaian seleksi pada lebih dari 
70 unit mobil yang telah diuji baik di Tanah 
Air maupun di luar negeri, serta berasal dari 
beragam segmen mulai sports car, SUV, MPV, 
hypercar maupun sedan.  

“Kami menyeleksi mobil-mobil tersebut atas 
dasar parameter-parameter yang telah kami 
sepakati bersama, baik parameter umum 
yang berlaku untuk penilaian sebuah mobil 
seperti eksterior, interior, fitur, performa, dan 

harga,” kata Munawar Chalil, publisher dan 
Group Editors-in-Chief PT Ekuator Media 
Vaganza selaku penerbit carvaganza.com dan 
motovaganza.com.  

“Paramater ini juga mempertimbangkan 
alasan dan pemikiran-pemikiran konsumen 
serta publik dalam melihat dan memilih mobil. 
Juga ada parameter subjektif yang diberikan 
oleh para jurnalis Carvaganza terhadap sebuah 
mobil,” tambah Chalil.

Salah satu hal yang menjadi pertimbangan 
tim Editor dari Carvaganza memberikan 
penghargaan pada Hyundai Kona adalah 
sektor mesin NU 2.0L MPI yang kini dilengkapi 
dengan aplikasi teknologi terbaru Atkinson, 
yang membuat performa mesin lebih baik, 
namun lebih hemat bahan bakar dan lebih 
ramah lingkungan. 

Carvaganza Editor’s Choice Award 2019
Pada tanggal 7 September 2019, Hyundai Kona mendapat kehormatan masuk 
ke dalam daftar 10 Mobil Terbaik pilihan redaksi media Carvaganza Indonesia, 
melalui ajang tahunan Carvaganza Editor’s Choice Award.

HYUNDAI KONA
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Kendaraan konsep di era elektrifikasi dan autonomous yang satu ini 
merupakan cerminan pengembangan kendaraan Hyundai untuk gaya hidup 
di masa depan, namun tetap mempertahankan nilai tradisi.  

Pada tanggal 10 September 2019 di ajang Frankfurt 
Motor Show, Hyundai resmi memperkenalkan sebuah 
kendaraan konsep EV (electric vehicle/kendaraan elektrik)  
dengan tampilan desain eksterior yang terinspirasi dari 
desain mobil Hyundai di era 1970an, yaitu Hyundai Pony 
Coupe yang tepatnya diperkenalkan pada tahun 1974. 

Pengembangan arah desainnya sendiri telah menggu-
nakan basis bahasa desain terbaru dari Hyundai, yaitu 
Sensuous Sportiness. 

Kata ‘Sensuous’ menitikberatkan pada upaya meningkat-
kan nilai kepuasan emosional konsumen melalui bahasa 
desain, sedang ‘Sportiness’ merupakan penekanan pada 
kendaraan yang lebih inovatif. 

Selain mengusung sumber tenaga penggerak sepenuhnya 
elektrik (pure electric), Hyundai 45 juga telah dibekali de-
ngan hasil pengembangan terkini dari teknologi autono-
mous atau teknologi swa-kemudi, dimana kendaraan bisa 
bergerak otomatis tanpa bantuan pengemudi. 

Karakter ikonik Hyundai 45 diterjemahkan oleh tim 
engineer  melalui desain bodi monokok yang aerodinamis 
dan berbobot ringan yang juga terilhami dari karakter 
desain pesawat di era tahun 1920an. 

Pemilihan nama ‘45’ juga diterjemahkan oleh tim engineer 
pada desain eksterior kendaraan, yaitu bentukan sudut 45 
derajat di bagian depan dan belakang ken daraan. 

“Sebagai sebuah ikon Hyundai, 45 menjadi refleksi 
bagai mana cara Hyundai berjalan ke depan dengan 
tetap mempertahankan tradisi. Melalui bahasa desain 
terbaru ‘Sensuous Sportiness’, Hyundai juga ingin 
menyampaikan visi gaya hidup berkendara di era 
elektrifikasi dan autonomous,” kata SangYup Lee, Senior 
Vice President and the Head of Hyundai Design Center.

Hyundai IONIQ Electric
Di ajang pameran yang sama, Frankfurt Motor Show 
2019, Hyundai juga membawa kendaraan elektrik yang 
lain dan telah dipasarkan saat ini, yaitu New IONIQ 
Electric. 

Sebagai kendaraan dengan sumber tenaga sepenuhnya 
elektrik, IONIQ Electric dilengkapi dengan motor listrik 
bertenaga puncak 100kW dan torsi maksimal 295 Nm 
yang terhubung degan baterei lithium-ion polymer  
berkapasitas 38,3kWh, serta bisa menjelajah hingga 
jarak 311 km saat baterei terisi penuh, dan bersih dari 
produksi emisi saat melaju. 

Kendaraan Elektrifikasi Masa Depan 
Dengan Teknologi Autonomous

HYUNDAI NOVEMBER  2019
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• Penghargaan dari Pemerintah Korea Selatan untuk 
Jongkie D. Sugiarto, Wakil Presiden Komisaris PT 
Hyundai Mobil Indonesia, atas peranan dan kontribusi 
yang sangat penting dalam perjalanan membangun 
Hyundai di Indonesia. 

• Varian atau tipe tertinggi dari All New Hyundai Santa 
Fe yaitu The Grand Santa Fe diperkenalkan di Tanah 
Air. Dukungan fitur yang lebih baik membuat sektor 
keamanan, kenyamanan dan kemewahannya sebagai 
#LivestyleSUV semakin terasa.

• Hyundai terpilih sebagai pabrikan terbaik di Inggris versi 
BBC TopGear Magazine. Penghargaan ini diberikan atas 
perkembangan pesat Hyundai selama beberapa tahun 
terakhir di wilayah Inggris Raya. 

• Hyundai menang 3 penghargaan prestisius di ajang 
Good Design Award melalui tiga mobilnya yaitu Hyundai 
Santa Fe, Hyundai Kona, dan Le Fil Rouge Concept. 

Edisi Januari – Februari 2019

Tidak terasa dalam beberapa hari ke depan momen per-
gantian tahun dari 2019 menuju tahun 2020 sudah ada 
di depan mata. 

Di sepanjang tahun 2019 ini, ada beberapa catatan 
pencapaian dan peristiwa penting yang pernah tayang 
di majalah Hyundai Motor World Indonesia, baik dari 
lingkup Tanah Air maupun dari pentas internasional. 
Berikut bebe rapa di antaranya:

Some days, nothing beats a really 
good drive - anonymous

Kilasan Catatan 
Pencapaian & 
Peristiwa Penting
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• Hyundai Tucson menjadi model kendaraan terlaris 
Hyundai di dunia dalam kurun waktu satu tahun, 
dengan angka penjualan 511.963 unit. Melalui Tucson, 
Hyundai juga mempertegas posisinya sebagai salah 
satu produsen kendaraan yang kuat dan dominan di 
segmen kendaraan SUV di dunia. 

• Hyundai Santa Fe meraih dua penghargaan skala 
internasional, yaitu “2019 Kelley Blue Book 5-Year Cost to 
Own Award” dan J.D. Power 2019 Vehicle Dependability 
Study (VDS) untuk segmen Midsize SUV.  

• Hyundai Motor Company memberikan 2 (dua) unit 
Hyundai Starex Mover Ambulance kepada Palang 
Merah Indonesia guna membantu pemulihan pasca 
bencana alam tsunami yang menimpa kota Palu dan 
sekitarnya.

• PT Hyundai Mobil Indonesia mengadakan kegiatan 
“Lunch Gathering” bersama komunitas mobil 
Hyundai di restoran Pondok Putri Duyung, Taman 
Impian Jaya Ancol, Jakarta utara.

Edisi Maret – April 2019
Kaleidoskop 2019
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• Hyundai New H-1 Royale diperkenalkan di Tanah 
Air, dengan beberapa sentuhan baru yang 
membuatnya sebagai mobil keluarga semakin 
modern dan berkelas. 

• Pihak kepolisian cantonal di kota St. Gallen di 
Swiss mengumumkan pembelian 13 unit Hyundai 
Kona Electric, dimana lima unit di antaranya 
digunakan sebagai mobil patroli. 

• PT Hyundai Mobil Indonesia resmi memperkenalkan 
All-New Kona untuk pasar otomotif di Tanah Air. 
Hyundai Kona melengkapi model kendaraan SUV di 
Hyundai saat ini, setelah All- New Santa Fe dan Tucson, 
dengan target utama adalah konsumen muda dan yang 
berjiwa muda.

• PT Hyundai Mobil Indonesia mendapat dua 
penghargaan istimewa di ajang Otomotif Award 
2019. Masing-masing penghargaan diberikan kepada 
Hyundai i20 sebagai model kendaraan terbaik pada 
kategori “Best of Small Hatchback”, dan Hyundai 
Tucson sebagai yang terbaik pada kategori “Best of 
Medium SUV”. 

• Hyundai Indonesia berhasil mendapat 
penghargaan The Best Content Marketing 
Implementation pada kategori otomotif 
di ajang Indonesia Content Marketing 
Awards (ICMA). 

• Hyundai Santa Fe berhasil meraih 
penghargaan inter nasional di Amerika 
Serikat, setelah berhasil terpilih dalam 
Wards 10 Best Interior 2019.  

Edisi Mei – Juni 2019

Edisi  
Juli – Agustus 2019
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• Hyundai memperkenalkan konsep bahasa desain 
terbarunya yakni ‘Sensuous Sportiness’ yang digagas 
oleh Luc Donckerwolke selaku Chief Designer Officer 
di Hyundai Motor Group. Konsep bahasa desain 
terbaru ini sudah dapat dilihat melalui generasi terbaru 
Hyundai Sonata. 

• PT Hyundai Mobil Indonesia mengadakan kontes digital 
yang menantang kreativitas para penggiat modifikasi 
di tanah air. Dalam kegiatan bertema Hyundai Kona 
Digimods Challenge, para kontestan ditantang mem-
pertunjukkan kreativitas modifikasi digital dengan basis 
Hyundai Kona.

• Penghargaan Uji Keselamatan 5-Bintang dari NHTSA 
di Amerika Serikat untuk Hyundai Santa Fe, Hyundai 
Tucson dan Hyundai Kona. 

• Hyundai berhasil menjual 2,13 juta unit mobil baru 
sepanjang semester 1 (pertama) 2019. Pencapaian ini 
tidak terlepas dari strategi Hyundai untuk semakin 
serius menggarap pasar kendaraan SUV yang meng-
alami pertumbuhan signifikan di seluruh dunia, 
termasuk di Indonesia.

Edisi  
September – 
Oktober 2019

Kaleidoskop 2019
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Pada tahun 2018, Hyundai tercatat sebagai brand 
dengan penjualan nomor 6 terbanyak di dunia, dengan 
catatan angka penjualan 4.076.913 unit. Baiknya lagi di 
tengah situasi perekonomian dunia yang sedang tidak 
menentu, Hyundai dapat membukukan kenaikan angka 
pertumbuhan penjualan sebesar 3%. 

Dari segi kekuatan merek (brand strength), Interbrand 
yang merupakan perusahaan konsultan pemasaran 
yang bermarkas di New York dan memiliki 24 kantor 
cabang di 17 negara, menilai brand Hyundai terus 
mengalami grafik kenaikan sejak tahun 2005 hingga 
tahun 2018 lalu. 

Interbrand menempatkan Hyundai di ranking ke-36 dari 
100 Best Global Brand, dengan nilai brand yang berhasil 

naik 13% dibanding pencapaian tahun 2017. Kini brand 
Hyundai ditaksir bernilai US$13,5 miliar atau sekitar Rp 
189 triliun. 

Kerja keras yang berbuah pencapaian mengesankan ini 
tentu tidak terlepas dari kinerja beberapa figur penting 
dalam pengembangan Hyundai di seluruh dunia, baik 
dalam hal brand, pengembangan produk termasuk dalam 
hal inovasi dan teknologi, hingga pada peningkatan 
layanan konsumen secara berkesinambungan. 

Berikut potret dari beberapa figur penting di balik 
perkembangan Hyundai saat ini, dimana beberapa 
di antaranya masuk ke dalam daftar 50 orang paling 
berpengaruh di industri otomotif dunia versi media 
Motor Trend di Amerika Serikat. 

Orang-Orang Hebat Di Balik 
Perkembangan Hyundai 
Di tengah dinamika industri otomotif dunia yang berkembang dan berubah 
semakin cepat, Hyundai terus membuktikan eksistensi untuk menjadi salah 
satu brand otomotif terkemuka di dunia. Pencapaian ini tentu tidak terlepas 
dari kinerja mengesankan dari beberapa figur hebat di balik perkembangan 
Hyundai di pentas dunia.

HYUNDAI NOVEMBER  2019
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Euisun Chung  
(Executive Vice Chairman – Hyundai Motor Co.)

Putra dari Chairman Hyundai, Chung Mong-koo, 
memiliki peran vital dalam mengembangkan merek 
Hyundai dan Genesis di sejumlah titik pasar vital 
dengan karakter dan kebutuhan mobilitas yang 
berbeda-beda.

Itulah sebabnya pada setiap produk kendaraan yang 
dikem bangkan Hyundai Motor Group di bawah 
arahannya memiliki nilai keunggulan tersendiri, 
khususnya dalam hal desain dan performa. 

Tidak heran jika kemudian Genesis dan N (merek 
berperforma tinggi) dapat mencapai titik performa 
dan kredibilitas yang mengagumkan banyak pihak di 
dunia otomotif global.

Saat ini, Euisun Chung tengah fokus dalam dalam 
pengem bangan mobility services dan AI (Artificial 
Intelligence).

Luc Donckerwolke 
(Hyundai Head, Hyundai Motor Design Center,  
Prestige Design Division)

Luc Donckerwolke menjadi figur penanggungjawab utama 
pengembangan desain di Hyundai Motor Group sejak 
1 November 2018, menggantikan posisi Peter Schreyer 
yang sebelumnya dikenal sebagai penanggungjawab 
pengembangan filosofi desain Fluidic Sculpture dan 
Fluidic Sculpture 2.0.  

Di bawah nakhoda baru Luc Donckerwolke, dibantu oleh 
dua kolega yaitu  SangYup Lee (Senior Vice President and 
the Head of Hyundai Design Center) dan Simon Loasby 
(Head of Hyundai Styling Group - Hyundai Design Center 
di Korea), Hyundai kini memiliki sebuah konsep bahasa 
desain yang baru dengan nama ‘Sensuous Sportiness’. 

Di segmen kendaraan mewah, hasil pengembangan 
desain Luc Dockerwolke bisa dilihat pada line-up Genesis 
seperti sedan mewah G80, G90, dan G70, serta dua tiga 
model SUV mewah Genesis GV70, GV80, dan GV90. 

Sebelum tergabung di Hyundai, Luc Donckerwolke dikenal 
sebagai Direktur Desain di Volkswagen Group untuk 
brand Bentley, Lamborghini dan Audi. Desain supercar 
yang lahir dari tangan Donckerwolke di antaranya Audi 
R8, Lamborghini Diablo VT 6.0, Lamborghini Murciélago, 
Lamborghini Gallardo, Bentley Flying Spur dan Bentley 
EXP 10 Speed 6.
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Albert Biermann 
(President & Head of Vehicle Performance  
Division – Hyundai Motor Group)

Albert Biermann merupakan figur vital dibalik lahirnya 
merek N, sub-brand dari Hyundai yang terkait dengan 
kendaraan berperforma tinggi, seperti M pada BMW.

Sebelum memulai perjalanan dalam pengembangan 
N pada 1 April 2015, Albert Biermann lebih dari 30 
tahun tergabung di BMW dan sejak tahun 2008 
dirinya menjabat sebagai Vice President Engineering 
di BMW M Automobiles.

Albert Biermann memiliki peran vital dalam mengan-
tarkan kredibilitas performa N di kancah industri 
otomotif dunia. Albert Biermann yang berkantor di R&D 
Center di Namyang bertugas sebagai pucuk pimpinan 
pengembangan mobil-mobil baru berperforma tinggi di 
Hyundai.

Kehadiran Albert Biermann tidak terlepas dari misi 
Hyundai untuk menjadi produsen mobil terdepan dalam 
hal pengembangan sistem kemudi dan handling mobil, 
sebagai salah satu sektor penting untuk menarik minat 
beli konsumen yang senang berkendara.

Beberapa produk keren yang hadir saat ini dari tangan 
dingin Albert Biermann adalah Genesis G70 dan Hyun-
dai Veloster N.

SangYup Lee 
(Senior Vice President and the Head of  
Hyundai Design Center)

SangYup Lee merupakan orang kedua sebagai penang-
gungjawab pengembangan desain pada Hyundai Motor 
Group untuk merek Hyundai dan Genesis, setelah Luc 
Donckerwolke. 

Kolaborasi keduanya kini yang melahirkan sebuah bahasa 
desain terbaru Hyundai, yakni ‘Sensuous Sportiness’ yang 
telah diterapkan pada Hyundai Sonata generasi terbaru, 
dimana model kendaraan yang dikembangkan memiliki 
karakteristik tersendiri dan tidak seragam, sehingga bisa 
memiliki pesona menariknya masing-masing.

SangYup Lee merupakan lulusan Hongik University 
Department of Sculpture di Korea dan Art Center 
College of Design di California, sebelum memulai karir 
profesionalnya di Pininfarina dan Porsche Design Center. 

Pada tahun 1999, Lee bergabung di General Motors  
dimana ia mengembangkan beberapa desain mobil 
konsep seperti Camaro Concept Vehicle (Bumblebee 
di film Transformers) dan Corvette Stingray Concept 
Vehicle. 

Setelah itu, Lee bergabung di Volkswagen Group di 
Amerika sebagai Chief Designer yang bertanggungjawab 
dalam pengembangan Volkswagen, Audi, Porsche dan 
Lamborghini. Dan di akhir tahun 2012, dia dipercaya 
menjabat sebagai Head of Exterior and Advanced Design 
di Bentley Motors Limited. 



13

iNews: IIMS Surabaya 2019

Hyundai menghadirkan 3 (tiga) produk kendaraan andalan 
di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS)– 
Surabaya pada 30 Oktober – 3 November 2019 yang 
berlangsung di Grand City Convex – Surabaya. 

Menempati areal pameran Exhibition Hall J2, Hyundai 
menghadirkan All-New Santa Fe, New H-1, dan Kona.

Hyundai New H-1 Royale: Semakin Berkelas & Modern
Hyundai New H-1 hadir dalam 3 (tiga) varian di Indonesia 
yaitu varian Elegance, XG, dan tipe tertinggi Royale. Desain 
yang stylish dipadu dengan kapasitas kabin yang luas 
serta kenyamanan di semua baris tempat duduk semakin 
membuat Hyundai New H-1  sebagai MPV keluarga yang 
modern dan dinamis. 

Khusus untuk tipe tertinggi Royale hadir dengan sentuhan-
sentuhan baru sebagai mobil keluarga yang semakin 
berkelas dan modern.

All-New Hyundai Kona: Dare to be Different
Hyundai Kona melengkapi model kendaraan SUV di 
Hyundai saat ini, setelah All- New Santa Fe dan Tucson, 
dengan target utama adalah konsumen muda dan yang 
berjiwa muda.

Hyundai Kona merupakan medium SUV baru dengan 
desain modern dan unik, fitur safety yang lengkap, serta 
mesin NU 2.0 MPI dengan teknologi terbaru yaitu Atkinson, 

sehingga lebih bertenaga, namun lebih hemat bahan bakar 
serta emisi gas buang yang rendah dan ramah lingkungan. 

All-New Hyundai Santa Fe
All-New Hyundai Santa Fe hadir dalam tiga varian yaitu 
tipe GLS, XG, dan varian tertinggi The Grand Santa Fe. 

The Grand Santa Fe yang memiliki fitur-fitur terbaik di seg-
men kelas SUV. Sementara tipe GLS dan XG telah mengikuti 
trend pada The Grand Santa Fe, dengan mendapat penam-
bahan dua fitur baru yaitu Electrochromatic Mirror dan Rear 
View Camera. 

Tipe GLS dan XG juga telah dilengkapi dengan head unit 
multi media yang memiliki konektivitas dapat men-support 
Apple Car Play dan Autolink (khusus smartphone Android).

Hyundai Pamer 3 Produk Kendaraan Andalan
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Cara Hyundai Lebih Memahami 
Kebutuhan Mobilitas Setiap Manusia 
Menyikapi kebutuhan mobilitas manusia yang semakin beragam 
dan spesifik, pada tanggal 15 Oktober 2019, Hyundai Motor Group 
mengumumkan nilai investasi pengembangan teknologi mobilitas 
US$35 miliar atau sekitar Rp 490 triliun.

Dana sebesar itu sedianya digunakan untuk pengembangan 
teknologi otomotif dan mobilitas hingga tahun 2025, di 
antaranya untuk pengembangan kendaraan swa ke  mudi 
(autonomous), kendaraan yang terintegrasi atau terhubung 
dengan jaringan (connected cars), kendaraan listrik, hingga 
teknologi kendaraan operasional bersama (ride-sharing).

Dalam realisasi penggunaan dana investasi, Hyundai 
juga menjalin kerjasama dengan beberapa pihak yang 
berkompeten di bidangnya, seperti halnya investasi senilai 
US$1,6 milar yang bekerjasama dengan perusahaan 
teknologi Aptiv di Amerika Serikat, sebagai biaya 
pengembangan kendaraan swakemudi.  

Diharapkan pada tahun 2021, Hyundai sudah dapat 
memperkenalkan kendaraan autonomous SAE Level 3 
untuk kebutuhan berkendara di jalan bebas hambatan. 

Tiga tahun berikutnya di tahun 2024, diharapkan sudah 
dapat memperkenalkan kendaraan autonomous Level 4 
untuk kebutuhan berkendara di perkotaan. Berikutnya 
pada Level 5 diharapkan, kendaraan swakemudi itu su-
dah dapat bekerja baik di jalan bebas hambatan maupun 
perkotaan.

Sementara untuk pengembangan ken      daraan listrik, 
Hyundai telah mempersiapkan peluncuran 23 model 
kendaraan BEV (battery electric vehicle). 

Perubahan signifikan dalam strategi bisnis Hyundai ke 
depan pun telah terjadi pada satu sektor yang menjadi 
salah satu nilai kekuatan utama, yakni desain. Sebuah 
filosofi desain baru dengan nama ‘Sensuous Sportiness’ 
telah diperkenalkan melalui generasi terbaru Hyundai 
Sonata pada tahun 2019 ini. 

HYUNDAI NOVEMBER  2019
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“Tidak akan ada lagi kesan a la boneka Rusia pada mobil 
Hyundai ke depan. Gaya baru desain mobil Hyundai 
kini seperti bidak-bidak catur, dimana setiap kendaraan 
punya penampilan dan fungsi yang berbeda, namun di 
saat bersama, mereka tetap sebuah tim,” kata SangYup 
Lee, Senior Vice President and the Head of Hyundai 
Design Center.

Terkait hal itu, Hyundai telah mengunggah video kampanye 
bertema ‘Because of You’ pada tanggal 4 November 2019 
dan bisa disimak pada kanal YouTube HyundaiWorldWide. 

Melalui video kampanye ‘Because of You’, Hyundai ingin 
menyampaikan pesan jika setiap manusia memiliki gaya, 
kebutuhan, dan tujuan yang berbeda. Untuk itu, Hyundai 
bertujuan dapat memenuhi ekspektasi mobililitas setiap 
individu di bumi, agar setiap manusia dapat lebih bahagia 
dengan caranya masing-masing.
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Rekrut Juara Dunia WRC 2019
Tanggal 31 Oktober, Hyundai Motorsport membuat sebuah kejutan 
besar melalui pengumuman merekrut Ott Tänak yang merupakan 
Juara Dunia WRC 2019. 

Hyundai Motorsport mengatakan Ott Tänak dikontrak 
selama dua tahun untuk musim reli WRC tahun 2020 dan 
2021, dan akan menjadi rekan satu tim Thierry Neuville 
selama 14 putaran WRC tahun 2020 yang dimulai di Rallye 
Monte-Carlo pada bulan Januari tahun 2020.

Ott Tänak tetap akan berpasangan Martin Järveoja sebagai 

Co-Driver, yang juga merupakan tandemnya selama 
musim reli WRC tahun 2018 dan 2019.

“Saya senang sekali bisa bergabung bersama Hyundai 
Motorsport pada musim WRC 2020. Visi dari Andrea 
(Adamo) dalam membangun tim juga sangat menarik dan 
sesuai ekspektasi saya. Saya juga sangat menghormati 
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pencapaian Hyundai sejauh ini, dimana kami bersaing 
sangat ketat sepanjang musim reli 2019. Tim dan mobilnya 
sangat kompetitif, jadi sangat menarik tentu kini bisa 
melihat dari sisi yang berbeda dengan berada di dalamnya,” 
kata Ott Tänak.

“Bisa bekerjasama selama dua tahun dengan Ott Tänak 
menunjukkan komitmen Hyundai yang tinggi untuk terus 
berkembang di ajang World Rally Championship. Performa 
Ott dan Martin sudah terbukti cepat dan konsisten, dimana 
kami bersaing sangat ketat di tahun ini. Bergabungnya 
mereka tentu akan menjadi aset spesial bagi Hyundai 
Motorsport,” kata Andrea Adamo, Team Director dari 
Hyundai Motorsport.

Tim Hyundai Motorsport sendiri berpeluang besar untuk 
menjadi Juara Dunia di klasemen Manufaktur WRC tahun 

2019 ini, karena hingga seri ke-13 dari 14 seri yang telah 
digelar pada tahun ini masih kokoh memuncaki klasemen 
dengan skor skor 380, unggul 18 poin dari Toyota Gazoo 
Racing di posisi kedua yang memiliki poin 362.

Pada putaran ke-13 di Spanyol, 25 – 27 Oktober 2019, 
Hyundai Motorsport berhasil meraih dua podium juara, 
setelah Thierry Neuville berhasil keluar sebagai juara 
pertama, serta rekan satu timnya Dani Sordo berhasil finish 
ketiga. Satu pereli andalan lainnya yakni Sébastien Loeb 
yang merupakan juara dunia 9 kali (2004 – 2012) berhasil 
finish ke-4. 

Dani Sordo dan Sébastien Loeb akan tetap membela 
Hyundai Motorsport di tahun 2020, dengan berbagi 
kesempatan untuk memacu mobil ketiga Hyundai i20 
Coupe WRC. 
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Salah satu output terpenting dari pesan video kampanye 
itu pada nilai kelebihan produk kendaraan Hyundai yang 
bisa mudah langsung dilihat dan dirasakan. Berikut 6 
(enam) poin di antaranya:

1. Sentuhan Para Desainer Berkelas Dunia 
Konsumen Hyundai di Indonesia saat ini merasakan 
konsep desain ‘Modern Premium’  pada H-1, konsep desain 
Fluidic Sculpture pada Grand i10, serta Fluidic Sculpture 2.0 
pada Hyundai Santa Fe, Tucson, dan Kona.  

Konsep desain Hyundai itu juga telah mendapat 
pengakuan berupa penghargaan berkelas internasional di 
antaranya dari ajang Good Design Award, Red Dot Design, 
dan iF Design Award. Dari Tanah Air, di antaranya melalui 
penghargaan Otomotif Award. 

2. Pembuktian proteksi nilai keamanan dan keselamatan
Seluruh kendaraan penumpang Hyundai yang dipasarkan 
di Tanah Air saat ini telah melalui rangkaian uji proteksi nilai 
keamanan di Euro NCAP, sebuah lembaga pengujian nilai 
keamanan dan keselamatan kendaraan paling terkemuka 
di Eropa. 

Hyundai Santa Fe, Tucson, dan Kona bahkan berhasil 
mendapat skor tertinggi 5-Bintang. Ketiganya juga 
berhasil mendapat rating 5-Bintang dari NHTSA di Amerika 
Serikat, yang berada di bawah kewenangan Departemen 
Transportasi pihak pemerintah. 

 3. Pembuktian nilai kenyamanan
Berdasarkan riset Initial Quality Studi dari J.D. Power pada 
2 (dua) tahun berturut, 2018 dan 2019, Hyundai menempati 

6 Poin Kelebihan Produk Hyundai
4 November 2019, sebuah video berisi pesan kampanye terbaru berjudul “Because 
of You” diunggah di kanal YouTube Hyundai Worldwide. Isi pesannya tentang cara 
Hyundai lebih memahami kebutuhan mobilitas setiap manusia.

HYUNDAI NOVEMBER 2019
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posisi kedua di kategori brand non-premium. Dalam 
studi tersebut, para pemilik mobil baru Hyundai per 100 
kendaraan ditemukan paling minim.

Bahkan secara produk, Santa Fe berhasil menduduki 
posisi pertama di segmen midsize SUV dengan jumlah 
keluhan terminim. Hyundai Tucson berada di posisi kedua 
di segmennya, sementara Kona berada di posisi ketiga di 
segmennya. 

4. Teknologi masa depan ramah lingkungan
Salah satu parameter paling umum dari aplikasi 
teknologi yakni di sektor mesin. Urusan satu ini, Hyundai 
termasuk salah satu brand otomotif yang langganan 
penghargaan tahunan Wards 10 Best Engine di Amerika 
Serikat. 

Di tahun 2019, motor listrik 150-kW pada Hyundai Kona 
EV berhasil masuk ke dalam daftar 10 mesin terbaik di 
ajang tersebut. Tidak hanya satu, karena sumber tenaga 
penggerak pada Hyundai Nexo FCV yang berasal dari 
sebuah baterei berukuran besar dan menghasilkan 
tenaga hidrogen juga masuk ke dalam daftar tersebut.  

5. Fitur yang lengkap dan lebih memanjakan
Urusan yang satu ini bisa Anda simak lebih lengkap melalui 
situs resmi Hyundai Indonesia, https://hyundaimobil.co.id/. 

Sebagai salah satu gambaran adalah fitur berlimpah 
pada Hyundai Kona, yaitu 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. 

6. Nilai prestise yang meningkat
Pada tahun 2018, Hyundai tercatat sebagai brand  
otomotif dengan penjualan nomor 6 terbanyak di dunia. 
Secara kekuatan merek (brand strength), Interbrand 
menempatkan Hyundai di ranking ke-36 dari 100 Best 
Global Brand pada tahun 2018. 

Nilai prestise produk otomotif asal Korea Selatan juga 
meningkat di dunia, seiring pengaruh meningkatnya 
popularitas budaya K-Pop, drama Korea, serta perkembangan 
peralatan elektronik dan gadget asal Korea Selatan di dunia. 

Feature: Panduan Membeli




