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Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membuka secara resmi IIMS Hybrid 2022

K

amis (31/3/2022) hari ini, pagelaran pameran otomotif international IIMS
Hybrid 2022 dibuka secara resmi oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto.
Belasan APM (Agen Pemegang Merek) mobil, belasan brand sepeda motor,
puluhan merek aftermarket serta PAHAMI (Perkumpulan Pengusaha Aksesoris Mobil
Indonesia) dengan puluhan member bahkan menempati 2 hall ramaikan event tahunan
gelaran PT Dyandra Promosindo.
Tidak hanya itu, masih banyak element dan program yang bersinggungan dunia
otomotif ikut serta menyemarakkan event yang makin segar dengan makin membaiknya
kondisi pandemi yang transisi menuju endemi itu.
Sebut saja, IIMS Community Experience, IIMS Formula Racing Electric Student
Championship, IIMS Test Drive & Ride Indonesian Automodified (IAM), Indonesian
Custom E - Moto Expo & Championship, Indonesia Off-road Federation (IOF), Miss
IIMS, PAHAMI Audio Contest, Parade & Talkshow Pembalap 3 Generasi, Perhimpunan
Penggemar Mobil Kuno Indonesia (PPMKI), Forum Komunikasi Klub dan Komunitas
Otomotif (FK3O) serta Riding with Love.
Juga selalu melahirkan inovasi setiap tahunnya, di mana tahun ini dengan
menghadirkan aplikasi NFT (Non Fungible Token) merupakan kali pertama di dunia
diterapkan pada ajang pameran otomotif.
NFT yang sedang ramai diperbincangkan oleh semua kalangan merupakan sebuah
aset digital yang satu-satunya dapat dimiliki oleh sobat IIMS. Dengan banyak manfaat
selama 11 hari di IIMS Hybrid 2022.
Banyak corak dan ragam. Dan itu hanya ada di IIMS, serta menjadi salah satu
kekuatan di antara pameran otomotif sejenis.
Datang ke IIMS tidak sekadar untuk melihat dan membeli unit mobil baru, melainkan
bisa menikmati entertaint bernuansa otomotif lainnya. Sehingga cocok untuk destinasi
sekeluarga, dari ayah, ibu serta anak anak yang oleh Satgas Covid sudah dibolehkan
asal sudah melakukan vaksin.
Dan, Mobilinanews E-Magz edisi khusus IIMS 2022 kali ini juga banyak menyajikan
artikel yang mendukung sebuah auto show dengan corak dan warna tersendiri
Tentu saja tidak melewatkan untuk mengemas model-model unggulan yang
ditampilkan APM di booth masing-masing.
All New Honda HR-V dan All New BR-V di booth Honda, New Xpander, Xpander dan
Pajero Sport di booth Mitsubishi, Suzuki XL7 Alpha FF, Suzuki Smart (booth Suzuki),
sketsa Global Small Electric Vehicle (GSEV) dari Wuling dan masih banyak lagi.
Selamat membaca.

edaksi
Salam RSiswanto
Budi
Editor in Chief
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BERANDA
BEBIN DJUANA (PENGAMAT OTOMOTIF)

SALESMAN KITA TUH
BANYAK TRIKNYA

S

aya katakan blessing in disguise
karena diselenggarakan di awal
bulan puasa, di mana masyarakat
telah menabung untuk membeli mobil
baru, untuk mudik Lebaran.
Iya, sudah menjadi tradisi bahwa
sebagian besar masyarakat Indonesia
beragama Islam (muslim) selalu
merayakan Lebaran merupakan pesta
kemenangan dengan salah satunya
pulang mudik bertemu keluarga besar
di kampong halaman.
B l e s s i n g ny a l a g i , t a h u n i n i
pemerintah sudah mengeluarkan
pengumuman bahwa masyarakat
dibolehkan mudik Lebaran, dengan
persyaratan yang lebih sederhana.
Setelah 2 tahun pemerintah membuat
larangan, dan tahun lalu membolehkan
namun harus melewati penyekatan di
berbagai ruas jalan.
Bagaimana animo calon pembeli
kendaraan di IIMS Hybrid 2022 tetap
besar atau berkurang, karena 10 hari

Pameran otomotif IIMS Hybrid 2022 digelar di awal bulan puasa 2022,
menurut saya merupakan blessing in disguise (berkah terselubung)
terutama bagi penyelenggara PT Dyandra Promosindo.
sebelumnya baru berakhir pameran
sejenis (pameran mobil)?
Menurut saya tidak berkurang.
Karena IIMS itu memiliki corak
tersendiri, yang juga ditunggu-tunggu
oleh enthusiast automotive di Tanah
Air. IIMS memiliki kekhasan tersendiri
dibanding pameran otomotif lainnya.
Terkait ketika IIMS Hybrid 2022
dimulai sudah memasuki bulan April
2022 di mana terjadi pengurangan
persentase relaksasi pajak kendaraan
PPnBM, menurut saya juga tidak ada
persoalan. Karena saya tahu persis,
salesman itu memiliki trik dan cara
tersendiri untuk meyakinkan calon
pembeli mobil.
Itu saya bicara positifnya ya. Dan
lebih baik memang harus yang positifpositifnya. Meski juga penyelenggara
diuji di sini. Karena auto show
dilangsungkan pada bulan Ramadhan.
Iya, karena pameran otomotif di bulan
suci bagi saudara-saudara kami yang
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muslim, menurut saya penyelenggara
sebaiknya melakukan antisipasi.
Misalnya, SPG (Sales Promotion Girls)
yang biasanya bermain agak mini,
mungkin sebaiknya diganti dengan yang
“lebih sopan” namun tetap anggun.
Bukan itu saja, apakah
penyelenggara sudah siap untuk
mengantisipasi ketika saatnya berbuka
puasa, mereka bisa mendapatkan
tempat buka puasa (food court) secara
bersamaan. Juga tempat ibadah (sholat
maghrib dan tarawih).
Memang juga harus dipahami, serta
dihormati juga terhadap pengunjung
IIMS yang kebetulan non-muslim. Karena
Republik Indonesia adalah negara yang
Pancasilais dan ber-Bhineka Tunggal
Ika, sehingga pluralisme mendapat
tempat layak.
Yang jelas, saya optimistis, pameran
otomotif international IIMS Hybrid 2022
bakal berlangsung sukses dengan corak
dan ciri khas yang dimilikinya. (budsan)
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LIPSUS AUTO SHOW

HENDRA NOOR SALEH

ALHAMDULILLAH,
GOLDEN MOMENT!
Semula, IIMS Hybrid 2022 akan
dihelat 17-27 Februari di JI-Expo
Kemayoran Jakarta. Semua
element sudah sinap untuk
melaksanakan dan terlibat
di ajang pameran otomotif
terakbar gelaran PT Dyandra
Promosindo itu.

P

ada preskon jelang pelaksanaan
IIMS Hybrid 2022 di Golden
Ballroom The Sultan Jakarta,
3 Fe b u a r i , H e n d r a N o o r S a l e h
selaku Presiden Direktur PT Dyandra
Promosindo menyatakan sudah siap
menggelar pameran otomotif tahunan
itu.
"Namun Omicron tengah fluktuatif
saat ini. Jika karena hal itu pemerintah
tidak bisa mengeluarkan izin, kami
sudah menyiapkan Opsi B dan Opsi C,"
ujar Kohen saat itu.
Dua hari berselang, mantan
wartawan tersebut menyampaikan
breaking news tentang penundaan IIMS
Hybrid 2022 karena pemberlakuan
PPKM level 3 di Jabodetabek. Dan
menyatakan Opsi B yakni pada 31 Maret
-10 April 2022.te
"Kami komit untuk tetap
menyelenggarakan auto show di
semester 1, dan Opsi B siap kami
jalankan. Bismillah, atas izin Allah SWT
dan dukungan semua pihak IIMS Hybrid
siap dilangsungkan," tegas Kohen.
Setelah fix di opsi B, Kohen bersama
jajaran PT Dyandra Promosindo dan
seluruh peser ta pameran justru
merasa inilah waktu yang tepat untuk
penyelenggaraan event pameran
otomotif.
“Kami menyebutnya sebagai golden
moment. Ada beberapa alasan untuk
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Kohen dan Rudi MF, duet lokomotif IIMS

itu. IIMS Hybrid digelar di awal bulan
puasa di mana itu biasanya menjadi
waktu yang tepat untuk membeli mobil,
karena untuk mudik Lebaran,” ungkap
Kohen.
Apalagi setelah ada aturan yang
sangat ketat dan bahkan larangan
mudik Lebaran pada 2 tahun terakhir,
kali ini membolehkan masyarakat
pulang mudik, tentu tetap dengan prokes
namun tidak seketat sebelumnya.
Mengingat kondisi pandemic yang
mamin membaik.
“Biasanya, masyarakat itu
menabung jelang Lebaran untuk

membeli kendaraan. Dan, tentu saja
THR (Tunjangan Hari Raya) akan menjadi
peluru untuk pembelian kendaraan,
paling tidak untuk DP (Down Payment),”
senyum Kohen.
Maka boleh dibilang juga, pemilihan
Opsi B menjadi blessing in disgusse
bagi penyelenggara maupun APM
(Apegn Pemehgang Merek) baik roda
dua maupun roda, aftermarket hingga
PAHAMI. Bahwa di IIMS Hybrid akan
bisa melakukan transsaksi seperti yang
diekspektasikan.
Dyandra Promosindo sebagai
penyelenggara IIMS Hybrid 2022,

memang salah satu penyelenggara
p a m e r a n o to m o t i f y a n g s u d a h
berpengalaman. Bahkan telah
melakukan persiapan dan kampanye
sejak akhir tahun, melalui beberapa
event pendukukunf.
“Kami sangat berterima kasih
atas antusiasme teman-teman Agen
Pe m e g a n g M e r e k , p e r u s a h a a n
aftermarket dan teman-teman PAHAMI
(Perkumpulan Pengusaha Aksesoris
Mobil Indonesia), yang kalau disebutkan
akan panjang di sini,” ucap Kohen.
Menjelang akhir tahun lalu, Dyandra
Promosindo telah melangsungkan
launching IIMS kategori Industri
Pendukung Otomotif, menggandeng
asosiasi Perkumpulan Pengusaha
Aksesoris Mobil Indonesia (PAHAMI)
serta brand Aftermarket dan supporting
events.
IIMS Hybrid 2022 sebagai bentuk
komitmen Dyandra untuk mengajak
seluruh ekosistem otomotif melibatkan
diri dalam mendorong geliat industri
manufaktur, khususnya pada subsektor
otomotif.
“Berjalannya IIMS 2022 merupakan
bentuk kolaborasi aktif antara pelaku
industri, yang diharapkan membuat
industri otomotif nasional dapat berjaya.
Diharapkan dengan pandemi yang
semakin membaik, dan warga Indonesia
yang sudah mendapat vaksin, dapat
memulihkan keadaan dan mendukung

Bersama perwakilan partisiapan IIMS Hybrid 2022
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industri otomotif,” lanjut Kohen.
S e b e l u m ny a , D y a n d r a te l a h
melangsungkan Launching IIMS 2022
pada penyelenggaraan Indonesia
Automodified x IIMS Motobike di
mal Senayan Park (SPARK) Jakarta
(28/12/2021).
“Kami berharap UKM dan industri
kreatif dengan optimis muncul kembali
dalam IIMS dengan dukungan yang
selalu di berikan oleh Menparekraf,
kami yakin bahwa IIMS bisa menjadi
salah satu tanda kebangkitan ekonomi

dan lapangan kerja di Indonesia sejalan
dengan kebijakan yang digagas oleh
pemerintah. Kami juga berharap Mas
Menteri (Sandiaga Uno) dapat kembali
hadir di pagelaran IIMS 2022 dan agar
Bapak Presiden Joko Widodo berkenan
membuka IIMS tahun ini seperi yang
dilakukan oleh Pak Jokowi pada2017
dan 2021 lalu” harap Kohen.
“Tahun ini IIMS Hybrid 2022
m e m b u k t i k a n , m e n d o ro n g d a n
mengkar yakan peluang industri
otomotif dan industri kreatif untuk terus

Kohen di antara Presdir dan Vice Presdir Toyota Astra Motor
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bersinar dan bangkit, dan beradaptasi
dalam masa normal baru” tegasnya.
Industri otomotif memiliki cakupan
yang sangat luas, IIMS menjadi ajang
yang dapat dinikmati oleh seluruh
kalangan untuk mendapatkan
pengalaman tak terbatas yang lahir
dari berbagai inovasi yang dikerahkan
oleh kami selaku pihak penyelenggara
serta seluruh exhibitors yang terlibat.
“A p a b i l a ke a d a a n t i d a k
memungkinkan, tentu kami selaku
penyelenggara sangat mendahulukan
faktor kesehatan dan keselamatan
selama pameran berlangsung. IIMS
akan melakukan plan B yang di mana
dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 10 April 2022.” ungkap Kohen.
Beruntungnya lagi, karena hubungan
yang sudah sangat baik, ketika IIMS
Hybrid 2022 harus menjalanan Opsi
B, tidak terlalu kesulitan juga. Berkat
manajemen JI-Expo Kemayoran yang
selalu bersinergi secara positif dengan
Dyanda.
“Kami menggeser satu pameran
agar IIMS tetap berjalan, karena
IIMS salah satu pameran yang besar
yang diselenggarakan di JIExpo.
Alhamdulillah, JI-Expo sealu mendukung
terselenggaranya IIMS seperti tahuntahun sebelumnya,” pungkas Kohen.
(budan)

LIPSUS AUTO SHOW

BAMSOET

DORONG PERTUMBUHAN
INDUSTRI OTOMOTIF
Ketua MPR-RI yang sekaligus Ketum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Pusat
Bambang Soesatyo memiliki kepedulian tinggi terhadap IIMS.

T

ahun lalu selain hadir
mendampingi Presiden Jokowi
membuka IIMS Hybrid di Istana
Merdeka, Bamsoet melanjutkan tour
ke booth APM di JI-Expo Kemayoran
Jakarta.
Gokilnya, mantan wartawan itu
juga membuka paviliun IMI di lokasi
strategis di antara hall D dan gedung
utama, memajang mobil sport dan
classic yang dijaga 3 umbrella girls
cantik serta pintar.

"Momentum kebangkitan
industri otomotif harus kita
manfaatkan seoptimal mungkin
untuk mendorong per tumbuhan
industri otomotif sebagai salah satu
sektor fundamental bagi pemulihan
perekonomian nasional kita yang
terdampak pandemi, terlebih dua
tahun terakhir,” ujar Bamsoet.
Maka itu, Waketum Golkar itu
menilai penyelenggaraan IIMS adalah
dalam rangka menangkap peluang dan

mengoptimalkan kebangkitan tersebut
agar benar-benar berdampak positif
bagi perekonomian kita.
"Pemerintah sudah mengeluarkan
berbagai aturan, kebijakan dan
regulasi yang mendorong
pertumbuhan ekonomi kita termasuk
dari dunia otomotif,” ungkap Bamsoet
yang ber teman akrab dengan
Hendra Noor Saleh Presdir Dyandra
Promosindo.
"Kami dari Ikatan Motor Indonesia
hadir dengan harapan dapat membantu
dan mendorong pemulihan ekonomi
melalui sektor industri otomotif,” terang
Bamsoet. (bs)
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TAUFIEK BAWAZIER

KEMENPERIN DUKUNG SEMUA
PAMERAN OTOMOTIF

Di lihat dari acara pameran, menurut kacamata pemerintah, khususnya
Kementerian Perindustrian, pameran ini adalah faktor produktivitas. Jadi
dia memberikan satu nilai yang memberikan dorongan buat industri untuk
lebih tumbuh.

S

e m a k i n b a ny a k p a m e r a n ,
semakin banyak probabilitas
industri dikenal masyarakat.
Karena pameran adalah sarana
yang memberikan edukasi ke
publik, tentang pencapaian dalam
industri otomotif di Indonesia, yang
banyak dikenal secara domestik dan
internasional. Bahwa Indonesia maju
di bidang otomotif.
Seperti dulu kalau kita lihat TV
dan sepeda pada zamannya mungkin
barang mewah, dikenakan satu tax.
Oleh karena itu, ada satu pemikiran
sebetulnya, namanya mobil rakyat.
Mobil rakyat adalah "bahwa rakyat itu
membutuhkan mobil sebagai bagian
dari sarana kehidupan sehari hari
dan untuk memenuhi kebutuhan
kehidupannya".
O l e h ka r e n a i t u p e m e r i n t a h
menyusun satu strategi. Kalau dilihat
waktu era covid ini yang paling parah
sebetulnya sektor otomotif, sampai
turun 50%. Karena itu dengan Pak

Tauﬁek Bawazier
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Menteri, kita berpikir apa instrumen
yang cocok buat otomotif.
Kemudian kita melakukan satu
usulan namanya PPnBM yang pada
saat itu dianggap sebagai beban, kita
sampaikan secara teknokratik, di

LIPSUS AUTO SHOW
otomotif itu ada 3 variabel pajak yaitu
pajak PPnBM, pajak kendaraan (pajak
daerah), dan PPN. Jadi begitu PPnBM
diturunkan secara ekonomi sebetulnya
1% PPnBM turun, volumenya meningkat
3%. Jadi kalo meningkat 3%, otomatis
yang namanya pajak daerah, PPN nya
juga naik.
Jadi itungan kita, pemerintah
menurunkan Rp.1 akan mendapat Rp.
2. Kita exercise karena menghadapi
Kementerian Keuangan kita harus
memberikan argumentasi teknokratif,
kemudian pada bulan Maret itu
disetujui. Kita lihat perkembangan
penjualan mobil itu naik cukup luar
biasa.
Tapi di tengah sekitar bulan Juni itu
ada covid lagi gelombang ke-2. Itu kalo
tidak ada larangan mudik misalnya,

itu PMI kita bisa di angka 70. Karena
di purchasing manager index sektor
otomotif itu memberikan 30-40%.
Jadi inilah yang mungkin kita
lakukan exercise kemudian sama
Kementerian Keuangan, Menko, semua
akhirnya diperpanjang terus sampe
akhir desember 2021.
Dan yang sekarang ini kita selektif
untuk PPnBM. Untuk yang kelas 250
juta ke bawah juga diberikan PPnBM
karena itu mewakili 60% populasi
industri otomotif.
Jadi di sinilah permainan fiskal
dalam konteks exercise ini memberikan
peran yang cukup kuat terhadap
tumbuhnya industri otomotif. Dengan
demikian pameran yang diadakan oleh
IIMS ini saya kira sangat mendukung
Dengan demikian pameran yang

diadakan oleh IIMS ini saya kira sangat
mendukung proses per tumbuhan
industri otomotif.
Jadi ketika kita coba tes efektifitas
dari PPnBM ternyata di kuartal ke-2
sektor otomotif tumbuh 45%. Tidak
pernah terjadi dalam sejarah. Kemudian
di kuartal ke-3 tumbuh 27%. Artinya
PPnBM ini adalah variabel yang memang
harus dikendalikan sebetulnya.
Kami dari Kementerian Perindustrian
menyampaikan apresiasi kepada
pameran IIMS, semoga pameran ini
dengan keterbatasan Covid tidak terlalu
menjadi halangan dan mudah-mudahan
pengambil keputusan bisa melihat nanti
teknisnya seperti apa. Mudah-mudahan
acara ini lancar. Dari Kementerian
Perindustrian akan selalu mendukung
untuk jalannya acara ini lebih baik.

NAKES, TNI DAN POLRI GRATIS

Pameran International Motor Show (IIMS) Hybrid 2022 yang digelar
pada 31 Maret hingga 10 April 2022, akan menjadi salah satu hajatan
otomotif terbesar di Indonesia.

A

cara ini ditujukan untuk
membantu pemulihan
ekonomi dan menjaga
tren positif industri otomotif terus
membaik.
Untuk menyukseskan pameran
ini, PT Dyandra Promosindo sebagai
penyelenggara memberikan
kemudahan akses bagi semua
pecinta otomotif di Tanah Air,
terutama bagi mereka yang menjadi

garde terdepan selama masa
Covid-19, seperti Tenaga kesehatan
(Nakes), TNI dan Polri.
Pada IIMS Hybrid 2022, ada
Free Entrance bagi TNI, POLRI,
Tenaga Kesehatan serta beragam
promo-promo menarik, seperti Buy
1 get 1 bagi yang sudah melakukan
vaksin booster. Hal ini dilakuakn
agar mendukung dan mendorong
pemerintah dalam upaya percepatan

vaksinisi ke tiga bagi seluruh
masyarakat.
Dyandra memastikan bahwa
seluruh penyelenggaraan pameran
akan tetap dilaksanakan dengan
mengutamakan protokol kesehatan,
karena pandemi masih berlangsung.
Itu artinya, kebiasaan seperti menjaga
jarak, mencuci tangan, penggunaan
hand sanitizer, pengukuran suhu
tubuh, masih diterapkan di area
pameran.
Bagi orang tua yang akan datang
ingin datang ke pameran dengan
buah hatinya, harus memperhatikan
persyaratan bahwa mereka yang
bisa masuk ke area pameran adalah
anak usia 6 - 12 tahun cukup dengan
vaksin satu kali dosis.
A gar event semakin aman
dan nyaman, seluruh pihak yang
terlibat diwajibkan menggunakan
aplikasi PeduliLindungi untuk dapat
memasuki area pameran serta sudah
mendapatkan vaksinasi dosis dua
kali.
Dyandra berharap semua
aktivitas pameran dapat berlangsung
lancar tanpa masalah, tentunya
dengan kerja sama senya pihak
yang terlibat termasuk pengunjung,
agar dunia otomotif tetap kembali
bergeliat seperti semula.(Elko)
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RUDI MF

MAKIN BERAGAM DAN INOVATIF

Rudi MF

Rudi MF selaku Project Manager IIMS menyatakan penyelenggaraan IIMS
2022 selain menjadi ajang yang ditunggu bagi para pecinta otomotif, juga
fokus terhadap pertumbuhan industri aksesoris dan aftermarket yang
sempat terpuruk semenjak masa pandemi.

“P

uluhan brand aksesoris
dan aftermarket ikut serta
pada IIMS Hybrid 2022
dan memenuhi Hall B1, B2 serta pre
function Hall D. Sebagai insan industri
kreatif, kami memberikan kemudahan
agar ekosistem industri pendukung
otomotif berangsur pulih," ujar Rudi MF.
"Salah satu langkah yang kami
utamakan dalam bentuk dukungan
terhadap industri komponen maupun
pendukung ini, dengan memberikan
kemudahan seperti harga promo booth
dan kemudahan administratif. Hal ini
merupakan komitmen penuh Dyandra
Promosindo terhadap geliat industri

otomotif Indonesia," lanjutnya.
IIMS Hybrid 2022 juga menyajikan
kemudahan untuk seluruh pengunjung
IIMS, dari segi kelengkapan fasilitas,
penerapan protokol kesehatan,
beragam promo akan dihadirkan
masing-masing exhibitors.
“Selain itu, hal yang menjadi
concern kami untuk pengunjung IIMS
serta automotive enthusiast yaitu tidak
ada kenaikan harga tiket dari tahuntahun sebelumnya," terang Rudi MF.
Adapun harga Tiket IIMS 2022
dibanderol tetap di angka Rp.50.000 per
orang untuk weekdays dan Rp.70.000
per orang untuk weekend.
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Jangan lupakan program unggulan
IIMS Hybrid 2022, seper ti IIMS
Community Experience, IIMS Formula
Racing Electric Student Championship,
IIMS Test Drive & Ride Indonesian
Automodified (IAM), Indonesian Custom
E - Moto Expo & Championship.
Indonesia Off-road Federation (IOF),
Miss IIMS, PAHAMI Audio Contest,
Parade & Talkshow Pembalap 3
Generasi, Perhimpunan Penggemar
Mobil Kuno Indonesia (PPMKI), Forum
Komunikasi Klub dan Komunitas
Otomotif (FK3O) serta Riding with Love.
Bahkan IIMS Hybrid 2022 kian
semarak dengan hadirnya berbagai
program baru seperti Paviliun Ikatan
Motor Indonesia (IMI). Sementara dari
segi aktivitas CSR yang akan hadir yakni
IIMS Special Guest Experience.
D i tambahkan Rudi MF, IIM S
semakin semarak dengan hadirnya
berbagai macam kejutan mulai dari
rentetan program yang menjadi
identitas IIMS serta berbagai inovasi
yang dipadupadankan dengan sentuhan
digital.
"Kami akan memperkaya elemen
digital pada perhelatan IIMS kembali
m e n g u u n g ko n s e p H y b r i d ya n g
diselenggarakan secara online dan
offline serentak," tukasnya.
Dengan tema Hybrid ini tentunya
konten acara semakin beragam, hal
ini tentunya untuk mempermudah
pengunjung dari regional manapun
agar bisa menyaksikan pameran secara
virtual.
Pada IIMS Hybrid 2022, kendaraan
roda empat akan dipamerkan di dua
hall di JIExpo, yaitu Hall A dan D. Hall
A akan menampilkan merek-merek
seperti Chery, DFSK, MG, Mitsubishi,
dan Suzuki.
D i H a l l D a k a n a d a B M W,
Honda, Hyundai, Prestige yang akan
menampilkan Tesla dan taksi terbang
Ehang, serta Toyota dan Wuling.
Untuk roda dua, ada Hall C1 dan
C2 yang akan menampilkan Astra
Honda Motor, Benelli Keeway, Gesits,
Husqvarna, Kawasaki, KTM, Royal
Enfield, Utomocorp, Vespa, Volta, dan
Yamaha. (wawan)

LIPSUS AUTO SHOW

120 MAHASISWA JADI
VOLUNTEER KAWAL PENGUNJUNG

Langkah nyata Dyandra Promosindo dalam ikut serta membangkitkan
Industri Otomotif di Indonesia dengan menyelenggarakan Pameran
Otomotif berskala International yaitu Indonesia International Motor Show
(IIMS) Hybrid 2022 yang diikuti oleh 14 Brand Mobil, 13 Brand Motor
serta Puluhan Brand Aksesoris dan Aftermarket.

D

emi mewujudkan rasa aman
dan nyaman saat berkunjung
pameran, Dyandra memastikan
selama 11 hari berlangsungnya acara,
seluruh aktivitas akan tetap menerapkan
protokol kesehatan.
Dyandra Promosindo juga
membentuk Joint Task Force Satgas
Covid-19, untuk memastikan penerapan
protokol kesehatan sesuai dengan
pedoman Cleanliness, Health, Safety,
dan Environmental Sustainability (CHSE)
selama pameran otomotif IIMS Hybrid
2022 berlangsung.
“Sebagai perhelatan event berskala
internasional yang dilaksanakan di masa
pandemi mulai dari tahun 2021, kami
berharap di IIMS Hybrid 2022, dapat
menjadi benchmark yang baik bagi Event
Organizer dan pameran lainya dari segi
Protokol Kesehatan," terang Rumpoko
Hadi Head of HR Department Dyandra
Promosindo
Dalam Joint Task Force Satgas
Covid-19 Dyandra Promosindo juga
mengikutsertakan volunteer yang terdiri

dari mahasiswa berbagai universitas.
Para volunteer sendiri akan diberikan
pengarahan mengenai protokol
kesehatan dan tugas sebagai Satgas.
“Kali ini volunteer yang membantu
dan bergabung berjumlah 120
orang pada IIMS Hybrid 2022, kami
memberikan arahan untuk menerapkan

protokol kesehatan sesuai peraturan
yang berlaku. Selain pengarahan
tentang protokol kesehatan, kami juga
memberikan wejangan kepada mereka
tentang public speaking, customer
service, handle complain dan dunia
kerja," lanjut Rumpoko Hadi.
Para volunteer yang berpartisipasi
dalam IIMS Hybrid 2022 juga ikut
membantu memaksimalkan pelayanan
proses ticketing, menjadi tim satgas
covid-19, marketing communication,
public relations, sales, dan membantu
tim operasional.
Sesuai dengan protokol kesehatan
IIMS Hybrid 2022, Dyandra tetap akan
memberikan edukasi mengenai protokol
kesehatan 3M kepada pengunjung.
Anak yang berusia di bawah 12
tahun dapat mengunjungi IIMS Hybrid
2022 dengan syarat wajib didampingi
orang tua dan untuk anak usia 6-12
tahun wajib menunjukan bukti vaksin
minimal dosis pertama.
Selain itu, Dyandra juga akan
menerapkan peraturan baru agar tidak
menimbulkan kerumunan dengan
melakukan pembagian 3 sesi jam masuk
kepada pengunjung pameran saat
pembelian tiket.
Pembelian tiket IIMS Hybrid 2022
dapat dilakukan dengan mudah melalui
Tokopedia dan Dyandratiket.com.
(wawan)
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GRAND PRIZE TERBANYAK
SIAP MASUK MURI
Project Manager IIMS Hybrid 2022, Rudi MF menyampaikan Euforia serta
antusias besar dari pecinta otomotif Indonesia menyambut IIMS Hybrid
2022 harus dijaga.

"K

ami berharap dengan
kesiapan yang matang
serta upaya maksimal, IIMS
Hybrid 2022 dapat menghadirkan
program-program yang menarik
serta dapat dinikmati seluruh
pecinta otomotif Tanah Air. Tak
luput dukungan dari seluruh Agen
Pemegang Merek (APM) serta para
ponsor yang akan menghadirkan
beragam promo - promo menarik,”
ujar Rudi MF.
"Mendekati pelaksanaan IIMS,
antusias dari pelaku industri otomotif
terus meningkat. Detik-detik akhir
menuju showdays, brand otomotif,
seperti Jeep & Mazda Raden Saleh
menyatakan keikutser taannya
terhadap pagelaran otomotif terbesar
di Indonesia,” terang Rudi MF.
IIMS selalu menyediakan beragam
kejutan hal menarik, mulai dari Robo
Temi yang akan memberikan greetings
untuk para pengunjung dan masih
banyak kejutan lainnya.
Selain itu, hal yang menjadi magnet
pameran ini bagi seluruh masyarakat
yaitu dengan adanya Grand Prize

sebanyak 4 unit mobil dan 2 unit
sepeda motor untuk pengunjung yang
beruntung yang telah membeli tiket dan
menyertakan data diri sesuai KTP.
Nantinya hal ini akan memecahkan
rekor MURI (Museum Rekor Indonesia)
Grand Prize dengan kendaraan
terbanyak di Indonesia.
Dari sisi edukasi, pada hari pertama
IIMS akan ada program spesial
bertajuk â€œCEO Intimate Sharing
Sessionâ€ dengan mengundang Menko
Perekonomian Airlangga Hartarto untuk
menyampaikan kebijakan-kebijakan
Kemenko Ekonomi mengenai strategi
dalam rangka membangun Industri
otomotif berkelanjutan di Indonesia.
Sebagai penyelenggara pameran
otomotif berskala internasional,
Dyandra memastikan penerapan
protokol kesehatan yang ketat di IIMS
Hybrid 2022.
Agar event semakin aman dan
nyaman, seluruh pihak yang terlibat
diwajibkan menggunakan aplikasi
PeduliLindungi untuk memasuki area
pameran serta sudah mendapatkan
vaksinasi dosis dua kali.
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Sedangkan untuk usia 6 - 12 tahun
cukup dengan vaksin satu kali dosis.
Penyelenggaraan IIMS tentu
menyesuaikan kebijakan dan peraturan
yang diberlakukan pemerintah.
Dalam rangka meningkatkan
animo dan antusias masyarakat, IIMS
Hybrid 2022 yang akan dilaksanakan
selama sebelas hari memberikan
Free Entrance bagi TNI, POLRI, Tenaga
Kesehatan serta beragam promo promo menarik, seperti Buy 1 get 1
bagi yang sudah melakukan vaksin
booster.
Sebagai komitmen membangkitkan
Industri Otomotif Indonesia, Dyandra
mengajak seluruh asosiasi, komunitas
serta seluruh pecinta otomotif ikut
meramaikan ajang tahunan ini.
Tidak perlu khawatir, harga tiket
IIMS Hybrid 2022 tetap sama dengan
tahun lalu, yakni Rp. 50.000 per
orang untuk hari biasa dari pukul
11.00 - 21.00 WIB, dan Rp. 70.000
per orang untuk akhir pekan dari pukul
10.00 - 21.00 WIB.
Untuk Sobat IIMS yang sangat rindu
dengan pertunjukan otomotif, dapat
membeli Premium Ticket khusus 31
Maret 2022 dengan harga Rp. 150.000
dari pukul 17.00 hingga 21.00 WIB.
Sobat IIMS dapat membeli tiket
dengan mudah melalui Tokopedia dan
Dyandratiket.com. (budsan)
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HONDA ALL NEW BR-V PRESTIGE DENGAN HONDA SENSINGTM

FITUR AJIB UNTUK
KESELAMATAN
Honda All New BR-V lahir dari sosok New 7 Seater eXcitement (N7X), yang sejak awal diperkenalkan
sebagai mobil konsep langsung menyita perhatian. PT Honda Prospect Motor baru resmi
memperkenalkannya sebagai generasi baru BR-V pada 21 November 2021.

P

engembangan awal yang
dilakukan berdasarkan survei
penuh di Indonesia membuat
All New BR-V mampu mengakomodir
semua kebutuhan konsumen. Desain
keren, kelapangan kabin dan fitur
melimpah membuat mobil Aport Utility

Vehicle (SUV) Honda ini langsung
berkibar di pasar.
Fitur Andalan
Salah satu varian yang menyedot
perhatian adalah All New BR-V tipe
prestige. Fitur paling mutakhir yang
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menjadi amunisi utamanya adalah
Teknologi Honda SENSINGTM.
Te k n o l o g i i n i t a k h a n y a
menempatkannya sebagai SUV bercita
rasa premium, tetapi lebih dari itu
memiliki menggaransi kenyamanan dan
keselamatan penggunanya.

LINE UP
S e m u a f u n g s i te r t i n g g i d a r i
keselamatan terjawab dengan fitur
satu ini. SENSINGTM sendiri merupakan
serangkaian teknologi keselamatan
yang memberikan perlindungan
menyeluruh bagi pengemudi dan
penumpang yang secara otomatis
dapat mengingatkan pengguna untuk
mengurangi risiko kecelakaan.
Honda SENSINGTM memiliki Lead
Car Departure Notification System
(LCDN), sistem yang berfungsi untuk
menginformasikan pengemudi saat
kendaraan berhenti dan kendaraan di
depannya mulai menjauh.
Ada juga Collision Mitigation Brake
SystemTM (CMBSTM), sebagai sistem
yang membantu ketika terdapat
kemungkinan kendaraan berbenturan
dengan kendaraan lain atau pejalan
kaki yang terdeteksi di depan.
CMBSTM didesain untuk memberi
tanda atau peringatan ketika potensi
berbenturan dapat terjadi, dan
membantu mengurangi kecepatan
kendaraan untuk mengurangi dampak
benturan yang tidak dapat dihindari.
Berikutnya, Lane Keeping Assist
System (LKAS), membantu kemudi
untuk menjaga kendaraan tetap
berada pada jalur yang terdeteksi
dan memberikan getaran dan visual
jika kendaraan terdeteksi keluar
dari jalur.

Road Departure Mitigation (RDM),
untuk memberikan peringatan dan jika
diperlukan melakukan koreksi secara
otomatis pada roda kemudi apabila
pengendara keluar dari jalur agar
kembali ke jalur yang benar.
Adaptive Cruise Control (ACC),
m e m b a n t u m e n j a g a ke s t a b i l a n
kecepatan kendaraan dan mengatur
jarak di belakang kendaraan yang
terdeteksi di depan, membantu
mengurangi kecepatan dan
menghentikan kendaraan Anda tanpa
harus menginjak rem atau gas apabila
kendaraan yang terdeteksi berhenti.
Eksterior dan Interior
Seperti model Honda lainnya yang
selalu memberikan desain eksterior
berkelas yang futuristik dan modern,
bentuk bodi dinamis, dengan garis
bodi tegas yang menguatkan kekhasan
sebuah SUV yang macho. Wajahnya
terlihat agresif dan spor ty untuk
mendukung lifestyle penggunanya.
Fitur pelengkap lainnya adalah AutoHigh Beam, sistem yang secara intuitif
akan berganti antara lampu besar
dan lampu normal tergantung pada
situasi jalan, sehingga memberikan
kenyamanan berkendara dalam
berbagai kondisi.
Melongok ke dalam kabin, All New
Honda BR-V menawarkan area kokpit

yang memberikan ruang yang nyaman
bagi pengemudi dan penumpang. Ada
juga 1st Row Console Armrest dan 2nd
Row Seat Armrest agar penumpang
di setiap baris yang memberikan
kenyamanan pada penumpang.
Mobil ini juga dilengkapi Power
Outlet dengan daya 12 V untuk pengisian
daya di area konsol depan, hingga baris
ketiga yang dapat dihubungkan ke
berbagai perangkat elektronik.
Kenyamanan All New Honda BR-V
juga didukung layar 4.2â€ Thin-Film
Transistor (TFT) Display pada dashboard
untuk menampilkan informasi akurat
saat berkendara seperti fungsi Honda
SENSINGTM, rata-rata konsumsi bahan
bakar, jarak tempuh perjalanan dan sisa
bahan bakar.
Perangkat ini dipadukan dengan
sistem audio video baru dengan layar
sentuh 7â€ yang telah dilengkapi
berbagai fungsi antara lain Smartphone
Connection dan Hands-Free Telephone.
All New Honda BR-V mengusung
mesin 1.5L DOHC i-VTEC yang telah
diperbaharui untuk menghasilkan
tenaga maksimum 121 PS pada 6.600
rpm dan torsi maksimum 145 N.m pada
4.300 rpm, yang bertenaga dan
tetap nyaman untuk berkendara di
berbagai kondisi jalan. All New Honda
BR-V Prestige CVT Rp 339,9 juta On The
Road Jakarta. (Elko)
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ALL NEW HONDA BR-V PRESTIGE CVT

TAMPIL MACHO DENGAN
DESAIN KELAS ATAS
All New Honda BR-V Prestige CVT merupakan varian tengah dari BR-V generasi kedua yang tampil memukau
sejak awal kehadirannya. Mobil ini memikat konsumen karena desainnya eksteriornya yang sporty, kabinnya
yang mewah hingga ragam fitur yang mendukung kenyamanan dan keselamatan penggunanya.

M

obil anyar Honda ini, bisa
diklaim istimewa bagi
konsumen Indonesia.
Pengembangannya sejak awal
dilakukan di Indonesia, dengan
menyerap dan menjawab semua
kebutuhan khas konsumen. Itulah
mengapa konsepnya diambil dari
New 7 Seater eXcitement (N7X),
yang mengakomodir kebiasaaan
jalan bareng khas masyarakat di
Tanah Air.
All New Honda BR-V Prestige CVT
memadukan desain dan ketangguhan
dari sebuah SUV, kenyamanan kabin
dan fungsionalitas dari sebuah
MPV, ser ta per forma berkendara
dengan efisiensi bahan bakar yang
menjanjikan.

18 | MOBILINANEWS E-MAGZ | EDISI KHUSUS IIIMS 2022

LINE UP
Mobil anyar ini dilengkapi dengan
fitur dan teknologi yang memdai
untuk kenyamanan ala mobil premium
seperti Honda LaneWatchTM, Remote
Engine Start, Walk-Away Auto Lock,
dan Smart Entry System yang telah
dikembangkan untuk mendpaatkan
experience baru dari sebuah Low
Sport Utility Vehicle (SUV) sevenseater di kelasnya.
All New Honda BR-V menghadirkan
tampil lebih gahar dengan garis bodi
tegas yang menyatu dari depan hingga
ke bagian belakang bodi. Tampilannus
sebaga SUV ditegaskan dengan wajah
agresif dan sporty, sebagai DNA Honda.
Ruang kabin yang nyaman
dan lapang bagi pengemudi dan
penumpang, dilengkapi dengan 1st
Row Console Armrest dan 2nd Row
Seat Armrest agar penumpang di
setiap baris dapat semakin menikmati
pengalaman berkendara.
Mendukung aktivitas produktif
penumpang, mobil ini juga dibekali
Power Outlet dari konsol depan
hingga baris belakang untuk pengisian
daya yang dapat dihubungkan ke
berbagai perangkat dengan daya
hingga 12 Volt.
All New Honda BR-V juga
dilengkapi dengan fitur-fitur canggih
seperti Remote Engine Start yang
berfungsi untuk menghidupkan mesin
kendaraan dan AC secara otomatis
sebelum masuk ke dalam kendaraan.
President Director PT Honda
Prospect Motor, Takehiro Watanabe
mengatakan, All New Honda BR-V

yang dikembangkan khusus untuk
kebutuhan konsumen di Indonesia
karena di desain, pengembangan
hingga produksi dilakukan di
Indonesia.
“All New Honda BR-V juga akan
diproduksi massal secara lokal di
Indonesia dengan menghadirkan
desain yang jauh lebih menarik dan
berbagai teknologi dan fitur terkini
yang menjadi pertama di kelasnya.
Kami yakin All New Honda BR-V akan
memperkuat posisi Honda khususnya
di segmen LSUV di Indonesia," kata
Ta ke h i ro Wa t a n a b e d i J a ka r t a

beberapa waktu lalu.
All New Honda BR-V mengendong
mesin 1.5L DOHC i-VTEC baru yang
menghasilkan tenaga maksimum
121 PS pada 6.600 rpm dan torsi
maksimum 145 Nm pada 4.300
rpm. Sistem CVT yang diaplikasikan
membuatnya lebih efisien dan telah
memenuhi standar emisi sesuai
standar EURO 4.
Dengan semua fitur yang menjamin
kenyamanan kelas atas, mobil All New
Honda BR-V Prestige CVT dibandrol
dengan harga Rp 324.9 On The Road
Jakarta. (Elko)
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ALL NEW HONDA BR-V TIPE E

KAYA FITUR CANGGIH
MOBIL PREMIUM
All New Honda BR-V tipe E merupakan salah satu varian dalam line up Honda
BR-V generasi kedua yang dikembangkan dari mobil konsep New 7 Seater
eXcitement (N7X), yang mendapat sambutan hangat di pasar SUV Tanah Air.

S

eperti varian lainnya, BR-V tipe
E juga memiliki penampilan
yang gagah yang mencitrakan
SUV sporty Honda. Sebagai SUV tujuh
penumpang, atau mobil petualangan
untuk keluarga, seluruh varian All New
Honda BR-V dibekali kenyamanan
khas model Multy Purpose Vehicle
(MPV).

Kenyamanan BR-V tipe E baru
didukung ruang kabin yang lega dan
berbagai partisi kelas atas hingga fitur
pendukung ala mobil premium. Semua
aplikasi yang dilakukan Honda ditujukan
untuk memanjakan pengguna mobil
yang diproduksi di Karawang tersebut.
Kesan mewah dan kenyamanan
kelas atas langsung terasa pada

20 | MOBILINANEWS E-MAGZ | EDISI KHUSUS IIIMS 2022

BR-V tipe E, menghadirkan area
kokpit dengan ruang yang nyaman
dan lapang bagi pengemudi dan
penumpang. Ada 1st Row Console
Armrest dan 2nd Row Seat Armrest
agar penumpang di setiap baris dapat
semakin menikmati pengalaman
berkendara.
Mobil ini juga dibekali Power Outlet
untuk pengisian daya pada area konsol
depan, di kursi baris kedua dan ketiga
yang dapat dihubungkan ke berbagai
perangkat dengan daya hingga 12
Volt yang akan membuat penumpang
tetap produktif di dalam mobil, bila

LINE UP

ingin berinteraksi atau bekerja dengan
smartphonenya.
Penggunaan lapisan berbahan kulit
di dalam kabin memberikan kesan
mewah pada BR-V baru. Termasuk pada
sandaran tangan dan sisi pintu serta
panel dasbor. Ruang penyimpanan All
New Honda BR-V yang luas dan fleksibel
untuk penyimpanan benda-benda kecil,
dan tempat cangkir di area konsol.
Selain itu, ada disiapkan juga
pelindung matahari dengan kaca rias
dan lampu, kompartemen penyimpanan
dengan banyak kantong di belakang
kursi penumpang depan, 8 tempat botol
air dan kursi baris ketiga yang dapat
dilipat hingga 50/50.
Sebagai SUV modern, All New Honda
BR-V tipe E hadir dengan limpahan fitur di
All New Honda BR-V S M/T, ada aplikasi
LED foglight, Smart Entry System,
Walk-Away Auto Lock, TFT Meter, 1st Row
Armrest Console, 2nd Row Accessories
Power Outlet, Seatbelt Adjuster, dan 16"
Alloy Wheels Design.
Fitur pendukung
kenyamanan lainnya

sepeti Rear A/C Double Blower dan
Remote Engine Start juga tersedia pada
transmisi CVT. All New Honda BR-V
sudah mendapat layar 4.2" Thin-Film
Transistor (TFT) Display pada dashboard
untuk menampilkan berbagai informasi
akurat saat berkendara.
Perangkat TFT ini berfungsi untuk
memberikan informasi terkaitHonda
SENSINGTM, konsumsi bahan bakar,
jarak tempuh dan sisa bahan bakar,
dan sistem audio video baru dengan
layar sentuh 7" yang dilengkapi fungsi
antara lain Smartphone Connection dan
Hands-Free Telephone.
Fitur keselatana juga mumpuni
untuk model SUV sekeasnya ia punya
Power Retractable Mirror, ECO Indicator,
Digital A/C, G-CON + ACETM with
Side Impact Beam, Dual Front SRS
Airbags, Driver Seatbelt Reminder,

ABS + EBD, ISOFIX + Tether, Keyless
Entry, Immobilizer, Alarm System,
Pretensioner with Load Limiter Seatbelt.
Menyoal desain eksterior, BR-V tipe
E tampil gagah dan elegan dengan
desain baru LED Headlamp yang
dilengkapi LED Daytime Running Light
yang menyatu dengan grille depan yang
membentuk wajah tampannya. Pada
sisi belakang, ia menerapkan Rear
Combi Lamp dengan LED Light Bars
mengalir menyatu dengan garis bodi.
All New Honda BR-V hadir dengan
5 pilihan warna, Premium Opal White
Pearl, yang merupakan warna baru,
Taffeta White, Lunar Silver Metallic,
Modern Steel Metallic, dan Crystal Black
Pearl. Dengan semua yang dimilikinya
All New Honda BR-V tipe E dibandrol
dengan harga Rp 292.9 On The Road
Jakarta. (Elko)
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KECANGGIHAN
ALL NEW HONDA HR-V
All New Honda BR-V Generasi kedua SUV Honda ini tampil sangat
berbeda dengan mengusung konsep "Exceptionally Impressive" yang
dikembangkan sebagai SUV unik dan memukau mendukung gaya hidup
konsumennya melalui desain dan teknologi yang canggih.

D

ari sisi eksterior, All New Honda
HR-V menampilkan perubahan
desain total dengan garis-garis
tajam yang membuatnya lebih stylish &
sporty dari generasi sebelumnya.
Pada sisi depan, All New Honda
HR-V tampil agresif dan spor ty

dengan desain grille depan baru yang
terintegrasi dengan Full LED Headlight
with Sequential LED Turning Signal dan
juga dilengkapi dengan LED Fog Light.
Sedangkan kesan tangguh pada All
New Honda HR-V semakin kuat dengan
desain baru pada velg 18' yang agresif.
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Dari sisi interior, All New Honda HR-V
semakin menawan dengan adanya 4,2'
Interactive TFT Meter yang menampilkan
berbagai informasi saat berkendara,
seper ti Honda SENSINGTM, Rear
Seat Reminder, indikasi lampu pada
kendaraan dan konsumsi bahan bakar.
All New Honda HR-V juga dilengkapi
dengan Shift Knob berbalut kulit, One
Push Ignition System & Smart Entry
System, Paddle Shift dan Auto A/C.
All New Honda HR-V terasa lebih
nyaman dengan material berkualitas
di dalam kabin yang didominasi warna
hitam dengan jok yang dipadukan
dengan kulit serta dilengkapi Rear A/C
Ventilation, Air Diffusion Outlet dengan
3 mode pengaturan udara, yaitu normal,
diffusion dan closed, serta Panoramic
Glass Roof.
All New Honda HR-V dilengkapi
dengan 8â€ Advanced Capacitive
Touchscreen Display Audio yang
terintegrasi dengan Bluetooth, Radio
AM/FM, Hands-Free Telephone,
WebLink dan Smartphone Connection.
Pengaturan audio dan fungsi lainnya
juga dapat dilakukan dengan mudah
melalui Audio Steering Switch yang
terletak di roda kemudi.
Fitur lain juga disematkan di mobil
ini seperti Multi-Angle Rear View Camera
yang dapat menampilkan 3 tampilan:
Normal View, Wide View, dan Top View
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untuk membantu pengendara saat
memarkir mobilnya.
All New Honda HR-V menawarkan
ruang kabin nyaman bagi pengemudi
dan penumpang dilengkapi dengan
Front & Driver USB Port, Dual Rear USB
Port, Vanity Mirror Lamp, Electrostatic
Touch LED Map Light yang berfungsi
untuk menyalakan lampu dengan gestur
tangan tanpa sentuhan tangan, Rear
Armrest with Cupholder, dan Seatback
Pocket.
All New Honda HR-V juga memiliki
ruang bagasi yang luas dan fleksibel
dengan tiga mode yaitu Long Mode,
Utility Mode dan Tall Mode.
Teknologi keselamatan canggih
Honda SENSINGTM juga disematkan
pada All New Honda HR-V. Honda
SENSINGTM adalah serangkaian
teknologi keselamatan yang
memberikan perlindungan menyeluruh
bagi pengemudi dan penumpang
dengan memberikan peringatan untuk
secara otomatis mengambil tindakan
untuk mengurangi risiko kecelakaan.
Teknologi Honda SENSINGTM
pada All New Honda HR-V meliputi;
Collision Mitigation Braking SystemTM
(CMBSTM), Lane Keeping Assist System
(LKAS), Road Departure Mitigation
System (RDM), Adaptive Cruise Control
(ACC) dengan Low SpeedFollow, AutoHigh Beam, dan Lead Car Departure
Notification System (LCDN).
Teknologi Honda SENSINGTM
pada All New Honda HR-V meliputi;
Collision Mitigation Braking SystemTM
(CMBSTM), Lane Keeping Assist System

(LKAS), Road Departure Mitigation
System (RDM), Adaptive Cruise Control
(ACC) dengan Low SpeedFollow, AutoHigh Beam, dan Lead Car Departure
Notification System (LCDN).
Teknologi Honda SENSINGTM
sebelumnya juga telah diterapkan pada
model-model seperti Honda Odyssey,
Honda Accord, All New Honda Civic RS,
Honda CR-V dan All New Honda BR-V.
All New Honda HR-V telah dilengkapi
dengan berbagai fitur keselamatan
standar tinggi lainnya, seperti Honda
LaneWatchTM, 4 Airbags, struktur
rangka G-CON + ACETM dengan Side
Impact Beam, teknologi pengereman

ABS + EBD + BA, Hill Start Assist, Hill
Descent Control, Vehicle Stability Assist,
Electric Parking Brake, Auto Brake Hold,
dan Emergency Stop Signal, serta
Seatbelt Reminder untuk setiap baris
kursi.
All New Honda HR-V mengusung
Mesin 1.5L DOHC i-V TEC yang
menghasilkan tenaga 121 PS pada
6.600 rpm dan torsi maksimum 145
Nm pada 4.300 rpm. All New Honda
HR-V juga dilengkapi dengan fitur-fitur
canggih seperti Remote Engine Start,
Walk-Away Auto Lock, Smart Entry
System dan Auto Foldable Door Mirror
dengan LED Turning Signal. (budsan)
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SENSINGTM DI SELURUH
ALL NEW HONDA HR-V
All-New Honda HR-V tampil semakin agresif dan sporty dengan perubahan
yang signifikan di berbagai sisi. Sebagai salah satu Medium Sport Utility
Vehicle (SUV) yang digemari pasar, Honda terus mengembangkannya
untuk memberikan experience baru bagi penggunanya.

S

ebagai salah satu SUV yang
populer, mobil ini cukup menjadi
prioritas pengembangan pabrikan
asal Jepang itu. Di pasar global, HR-V

sudah berhasil membukukan penjualan
3,5 juta unit. Di Indonesia ia tak kalah
sukses. Angka penjualannya mencapai
208.749 unit, hingga Desember 2021
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dan menjadi market leader di kelasnya.
Improvement tentu akan menjaga
penjualannya. Menjawab itu, kini Honda
menghadirkan varian baru yakni All
New Honda HR-V varian RS dengan
mesin 1.5L VTEC TURBO. Melengkapi
itu, hadir pula teknologi keselamatan
canggih Honda SENSINGTM di semua
varian untuk mengawal kesuksesannya.
Wajah sporty-nya dibentuk dengan
dengan desain gril depan baru yang
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terintegrasi dengan Full LED Headlight
with Sequential LED Turning Signal dan
juga dilengkapi dengan LED Fog Light.
Sementara menguatkan sisi tangguh,
ia kini menggunakan velg 18.
Kesan elegan terlihat pada kabin
All New Honda dengan dominasi warna
hitam, jok kulit dan aksen merah serta
Door Upper Soft Pad. All New Honda
HR-V seperti Honda SENSINGTM, Rear
Seat Reminder, indikator bahan bakar,
penggunaan One Push Ignition System
& Smart Entry System, serta Paddle
Shift dan Auto A/C.
PT Honda Prospect Motor (HPM)
punya keyakinan dengan hadirnya
All-New Honda HR-V , berkaca dari
peluncurannya di Jepang beberapa
waktu lalu, yang disambut dengan
hangat sehingga penjualannya langsung
menembus angka 50 ribu unit.
New Honda HR-V 1.5L RS Turbo
menggendong mesin mesin 1.5L VTEC
TURBO yang mampu menghasilkan
tenaga 177 PS pada 6.000 rpm dan
torsi maksimum 240 Nm pada 1.7004.500 rpm.
Business Innovation and Sales &
Marketing Director PT Honda Prospect
Motor, Yusak Billy mengatakan,
Honda HR-V baru ini bisa menguatkan
eksistensi Honda di segmen SUV yang
saat ini terus tumbuh. Apalagi HR-V
baru sudah menggunakan banyak fitur

Yusak Billy didampingi Yulian Karﬁli

canggih dengan mesin yang mumpuni.
"Dengan berbagai perubahan dari
sisi tampilan, teknologi, dan mesin,
kami percaya All New Honda HR-V akan
terus menjadi favorit konsumen di
Indonesia. Honda HR-V diperkenalkan di
Indonesia pada saat yang tepat, dimana
segmen medium SUV mulai tumbuh

dan banyak yang menginginkan model
SUV yang tepat untuk mendukung gaya
hidup mereka,” ungkap Billy beberapa
waktu lalu.
Untuk semakin menambah
sensasi berkendara, terdapat 3 pilihan
berkendara yaitu Sport, Normal dan
Econ. All New Honda HR-V 1.5L RS Turbo
juga dilengkapi dengan 4 Speakers
dan 2 Tweeters. Untuk keselamatan
selain melengkapinya dengan teknologi
andalan Honda SENSINGTM, mobil
juga dibekali 6 Airbags dan Hands-Free
Power Tailgate + Walk-Away Close serta
7â€ Interactive TFT Meter Cluster.
Pada generasi terbaru ini, All New
Honda HR-V hadir dengan warna yang
unik sesuai dengan karakteristik
penggunanya, Sand Khaki Pearl sebagai
warna baru dan beberapa warna lainnya
seperti Ignite Red Metallic, Meteoroid
Gray Metallic, Crystal Black Pearl, Lunar
Silver Metallic dan Platinum White Pearl.
All New Honda HR-V ditawarkan
dengan harga sebagai berikut:
• All New Honda HR-V 1.5L S CVT Rp
355,9 Juta
• All New Honda HR-V 1.5L E CVT Rp
379,9 Juta
• All New Honda HR-V 1.5L SE CVT Rp
399,9 Juta
• All New Honda HR-V 1.5L Turbo RS
Rp 499,9 Juta
(Elko)
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INI DIA 3 MODEL SUV HONDA

MODERN & STYLISH

Pasar mobil Sport Utility Vehicle (SUV) di Indonesia dalam 10 tahun
terakhir terus berkembang. Dalam laporan Gabungan Industri Kendaraan
Bermotor Indonesia (Gaikindo) sampai saat ini pasar SUV terbilang gemuk
karena mencapai 40% dari total pasar mobil yang ada.

H

al ini membuat berbagai brand
terus mengembembangkan
mobil SUV-nya, tidak hanya
untuk melayani permintaan konsumen.
Lebih dari itu, mereka berusaha untuk
menguatkan cengkramannya di segmen
gemuk tersebut.
Salah satu pemain utama dalam
pasar SUV di Indonesia adalah PT
Honda Prospect Motor (HPM). Honda
memiliki potensi besar di segmen
SUV, karena ia memiliki, model-model
yang populer dan diminati konsumen
Indonesia.

Mobil SUV Honda yakni Honda
CR-V, Honda BR-V dan Honda HR-V.
Ketiga model SUV Honda ini terus
mendapatkan pengembangan baik dari
sisi desain maupun teknologi, sehingga
dapat bersaing di pasar dan diterima
konsumen dengan baik.
1. Honda CR-V
Honda CR-V merupakan salah
satu mobil SUV yang sangat populer di
Indonesia. Lahir di tahun 1995 model
SUV Kompak ini telah mengalami
perubahan signifikan. Mobil ini masuk
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ke Indonesia pada tahun 2000,
kemudian mengalami perubahan pada
2002, selanjutnya di 2007 dan 2012.
Saat ini CR-V yang beredar di
pasar merupakan generasi kelima.
Kiprahnya selama kurang lebih 22
tahun di Indonesia telah membuatnya
sangat familiar di masyarakat. Mengutip
website resmi Honda, penjualan CR-V
hingga akhir 2019, menembus angka
213.241 unit di Indonesia. Tentu hingga
saat ini penjualannya terus meningkat
dari angka tersebut.
Generasi kelima Honda CR-V
diperkenalkan pada ajang Indonesia
International Motor Show (IIMS)
2017. Saat ini, SUV legendaris ini,
menggendong mesin revolusioner 1.5
liter VTEC Turbo with Earth Dreams
Technology, yang lebih efisien dan lebih
berperforma.
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Mesin ini mampu menghasilkan
tenaga maksimal 190 PS @ 5600 rpm
dan torsi 24.8 Nm @ 2000 - 5000 rpm.
Mesin terbesar di kelasnya.
Mobil ini didukung CV T Ear th
Dreams Technology, Drive by Wire, serta
serangkaian fitur yang mendukung
efisiensi bahan bakar seperti ECO
AssistTM dan ECON Mode, yang
membuatnya tetap efisien walaupun
memiliki performa yang baik.
2. Honda BR-V
Honda BR-V pertama kali meluncur
di Indonesia tahun 2015. Mobil Low
Sport Utility Vehicle (LSUV) ini, sejak awal
lahir sebagai mobil tujuh penumpang
untuk memenuhi permintaan pasar
SUV, yang saat itu mulai berkembang
dengan baik.
Saat itu, BR-V hadir dengan
mengusung mesin berkubikasi 1.497 cc
yang dapat menghasilkan tenaga sebesar
120 dk/6.600 rpm, dan torsi puncak
145 Nm/4.600 rpm. Mesin tersebut
dipadukan dengan dua pilihan transmisi,
yakni Continuously Variable Transmission
(CVT) atau manual 6-percepatan.
Dari sisi keselamatan, saat itu,
Honda BR-V sudah dilengkapi fitur
yangb paten seperti rem Anti-lock
Braking System (ABS), Electric Brake
Distribution (EBD), Brake Assist (BA) dan
Traction Control (TC).
Mobil SUV ini kemudian dua kali
mengalami penyegaran kecil pada
tahun 2018 dan 2019. Ia benar-benar

kembali menggebrak saat hadir dengan
status All-New Honda BR-V di tahun
2021 dari pengembangan mobil konsep
N7X dan langsung booming di pasar.
Mobil tersebut hadir dengan kabin
yang mewah fitur yang melimpah,
termasuk teknologi terbaru dalam
keselamatan yakni Honda SENSINGTM.
All New Honda BR-V kini mengusung
mesin 1.5L DOHC i-V TEC dengan
pembaharuan, mampu menghasilkan
tenaga maksimum 121 PS pada 6.600
rpm dan torsi maksimum 145 N.m pada
4.300 rpm.

3. Honda HR-V
M o b i l S U V ya n g b e l a ka n g a n
jadi pembicaraan adalah Honda
HR-V terbaru karena desain dan
kecanggihan fiturnya. Sejak awal SUV
Honda yang satu ini sudah menarik
minat konsumen.
Mobil ini diperkenalkan untuk
per tama kali di Indonesia pada
tahun 2014. Mobil ini juga dikenal
dengan nama Baby CR-V yang saat itu
mengusung mesin 1.500 cc-nya dengan
tenaga 120 dk/6.600 rpm dan torsi 145
Nm/4.600 rpm.
Sementara mesin 1.800 cc-nya
mampu menghasilkan tenaga 139
dk/5.500 rpm dan torsi puncak 169
Nm/4.300 rpm dan dipasangkan
dengan transmisi CVT. Kedua mesin
ini dipadukan dengan transmisi
otomatis jenis Continuously Variable
Transmission (CV T) dan manual
5-speed.
Sejak diluncurkan Baby CR-V ini
laris manis, di Indonesia sendiri hingga
Desember 202 menembus angka
208.749 unit. Sebuah keberhasilan
besar di tengah perkembangan SUV
yang baik belakangan ini.
Terbaru Honda menghadirkan
All-New Honda HR-V yang dilengkapi
d e n g a n te k n o l o g i ke s e l a m a t a n
terbarunya Honda SENSINGTM dan
mesin baru 1.5L VTEC TURBO yang
mampu menghasilkan tenaga 177 PS
pada 6.000 rpm dan torsi maksimum
240 Nm pada 1.700-4.500 rpm. (Elko)
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HONDA CITY HATCHBACK RS

IDOLA BARU
DI DUNIA BALAP
INDONESIA
Honda City Hatchback RS yang meluncur Maret 2021 tidak hanya
mengganti Honda Jazz di jalan raya. Mobil anyar ini juga mengakhiri masa
bakti Honda Jazz di arena balap yang telah dilakoni selama 15 tahun,
mulai dari periode 2006 hingga 2021.
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Adhi Parama Sugarda
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S

ebagai pengganti Honda Jazz
y a n g te l a h m e m e n a n g k a n
b a n y a k t r o p h y, s e k a l i g u s
menemani lahirnya banyak pembalap
top di Indoensia, Honda tentu telah
m e n g k a l ku l a s i d e n g a n m a t a n g
kemampuan City Hatchback RS ini.
Lahir dengan DNA sport yang kuat,
pihak Honda yakin Honda City RS bisa
berbicara banyak dan menunjukan taji
di arena balap yang dahulu dilakoni
saudara tuanya Honda Jazz. Selanjutnya
City RS akan turun di ajang balap One
Make Race 2022.
Berkaitan dengan itu, pihak Honda
dengan percaya diri (PD) mobil anyar
City Hatchback akan mampu bersaing
dengan kompetitor di ajang balap
bergengsi One Make Race 2022. Hal
ini diungkap Communication Strategy
Senior Manager PT Honda Prospect
Motor, Adhi Parama Sugarda.

"Tahun ini merupakan tahun
terakhir dari kejuaraan OMR untuk
mobil Honda Jazz dan akan digantikan
dengan Honda City Hatchback yang
baru kami luncurkan pada awal tahun
ini. Kami yakin, per forma mesin
dari Honda City Hatchback yang
kompetitif akan membuat balapan
musim 2022 mendatang semakin
menantang dan menarik,” kata pria
yang akrab disapa Rama beberapa
waktu lalu.
Baginya Honda City punya
kemampuan untuk unjuk gigi di lintasan
balap. Honda City Hatchback dipilih
karena memiliki mesin dengan tenaga
terbesar di kelasnya dengan 1.5L DOHC
i-VTEC yang dapat menghasilkan 121
PS dan ia didukung dengan teknologi
yang mumpuni.
Bagi pembalap top Honda Racing
Indonesia, Avila Bahar Honda City

memiliki segalanya untuk tampil
sebagai idola baru di dunia balap,
karena tampilannya yang spor ty
dengan dukungan mesin dan teknologi
berkelas.
“Mobil ini enak banget, responsif
dan pastinya enak buat balapan,”
singkatnya dalam sebuah penggalan
video.
Honda City RS ke depan akan
menjadi idola di baru di dunia balap
karena ia memiliki semua yang
diinginkan untuk mendukung lifestyle.
Desainnya sangat sporty dan cocok
untuk kaum muda, yang tentunya
suka dengan aktivitas yang memacu
adrenalin.
“Looknya spor ty banget dan
cocok untuk aktivitas anak muda
bahasa dalam hatch culture. Sangat
mendukung aktivitas anak muda yang
dekat dengan life style,” tuturnya. (Elko)

Honda City Hatchback jadi andalan Avila
Bahar di ajang balap ISSOM 2022
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KENYAMANAN KENDARAI
ALL NEW BR-V KE LUAR KOTA

Mobilinanews E-Magz mendapat
undangan media test drive All New
Honda BR-V yang rutenya sangat
menarik, langsung jajal luar kota
dari Jakarta-Semarang-Solo.

yang sudah dibenamkan fitur smart entry.
Sehingga kami tidak perlu berinteraksi
dengan remote, pengunci dapat dibuka
lewat sentuhan di handle pintu. Tinggal
tekan tombol start/stop engine.
Enaknya lagi ditambahkan WalkAway Auto Lock ke dalam sistem. Begitu

S

emua unit tes varian tertinggi
All New BR-V Prestige dengan
Honda Sensing. Tentu untuk
membuktikan kenyamanan yang bisa
diberikan dalam perjalanan lumayan
panjang.
Bukan hanya Honda Sensing, tapi
juga bisa merasakan aspek performa,
kenyamanan, ser ta fungsi setiap
fitur dari Honda Sensing. Sekaligus
pembuktian jika LSUV terbaru ini
mengalami sederet penyempurnaan
dalam hal teknologi.
Lantas bagaimana impresinya?
Remote keyless sudah di tangan,
saatnya beranjak jalan. Kami menjajal All
New BR-V Prestige with Honda Sensing,
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remote yang kita kantongi menjauh dari
mobil, maka dapat mengunci secara
otomatis. Selain itu, remote dapat
menyalakan kendaraan dari jauh lewat
Remote Engine Start.
Teknologi ini tergolong canggih di
kelas LSUV. Caranya mudah, tekan
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dulu 5 detik tombol paling bawah, lalu
pencet pembuka kunci. Voila, mobil dan
AC otomatis menyala.
Perjalanan dimulai dari mal Senayan
Park, Jakarta menuju The Wujil Resort
& Conventions, Ungaran, Semarang.
Sebagian besar rute melalui tol JakartaCikampek-Trans Jawa. Selama sesi test
drive dengan jarak lebih kurang 475 km,
semua aspek yang ada di All New BR-V
kita coba. Tentu utamanya fitur Honda
Sensing.
Dari sisi performa, sensasinya
memang beda jauh dengan model
sebelumnya. Ubahan dari SOHC

menjadi DOHC 1.5 liter i-VTEC sangat
terasa. Mesin baru yang sama dengan
Honda City ini mendapat sentuhan di
bagian kurva torsi.
Ketika melakukan akselerasi di jalan
tol Trans Jawa, tenaganya responsif di
rpm bawah sampai kecepatan 60-80
kpj.
Tapi beda cerita ketika transmisi
pindah ke mode S (Spor t). Saat
menginjak pedal gas, torsi agresif
dapat tersalurkan dengan baik sehingga
kenikmatan berkendara jadi terasa,
akselerasi bersatu dengan suara
mesin.

Dalam hal stabilitas juga lebih ciamik
dibanding generasi awal. Walau masih
menggunakan kombinasi McPherson
strut di depan dan Torsion beam di
belakang namun dengan penyesuaian
geometri, terasa lebih seimbang dari
segi kemampuan meredam.
Dengan struktur baru dan jarak
sumbu roda melar 40 mm, ketika
mencoba banting setir buat menghindari
lubang masih terasa cukup andal. Tentu
itu terbantu Vehicle Stability Assist
(VSA) yang secara khusus menjaga
manuver kendaraan Karakter ini sangat
menyenangkan.
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Karena kita jalan rombongan, mobil
dipaksa berada dalam posisi zig-zag. Di
sini kesempatan mencoba fitur Honda
LaneWatch. Saat ingin pindah lajur
dengan mengaktifkan sein kiri, maka
secara otomatis imaji area blind spot
kiri terlihat di layar tengah.
Namun mata tidak bisa bohong,
tetap saja melihat secara konvensional
dari spion kiri. Maklum, masih belum
terbiasa.
Dalam hal kenyamanan selain
nuansa interior baru, kekedapan
kabin terasa sangat berbeda dengan
pendahulunya. Noise angin dapat
terminimalisir dengan baik.
Meski begitu, saat pedal gas ditekan
sepenuhnya, suara artikulasi roda
dan derungan irama mesin masih
tetap terdengar, tapi tidak seheboh
model lama. Getarannya juga lebih
tenang, sebab side mounted dan trans
mounting telah dioptimalkan.
Soal konsumsi bahan bakar, selama
perjalanan kurang lebih 400 km dengan
kecepatan relatif tinggi dan konstan,
MID di All New BR-V menunjukkan
angka 16,4 km/liter.
Termasuk standar untuk sekelas
Low SUV 7-seater bermesin 1.500 cc.
Fitur yang sering terpakai yaitu Lane
Keeping Assist System (LKAS) dan Road
Departure Mitigation System (RDM).
Pada prinsipnya bekerja menjaga posisi
mobil agar tidak keluar lajur tanpa

disadari pengemudi. Keduanya juga
membantu kendaraan di posisi aman.
Te r b u k t i k a l a m o b i l m u l a i
menyimpang dari lajur tanpa
mengoperasikan sinyal belok. Terasa
ada getaran halus di kemudi dan
muncul peringatan visual di bagian MID.
Bagi yang belum terbiasa mungkin
agak aneh, sebab ada koreksi setir
untuk menjaga posisi mobil tidak keluar
marka atau garis pembatas jalan.
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LKAS aktif saat kendaraan bergerak
dengan kecepatan 72 km/jam atau
lebih.
Fitur selanjutnya yang cukup intens
adalah Adaptive Cruise Control (ACC).
Bisa berfungsi saat mobil berjalan 30
km/jam dan seterusnya.
Selanjutnya Lead Car Departure
Notification System (LCDN). Fitur ini
sering terpakai ketika berada di tengah
kemacetan dan traffic light.
Dari sesi test drive ini membuat
kami mendapatkan banyak impresi.
Paling terasa menawarkan refinement
berkendara yang apik dibanding
pendahulunya, bahkan rivalnya.
Serangkaian pembaruan dan
peningkatan mulai dari platform hingga
mesin membuat SUV 7-seater ini lebih
unggul dibanding lawannya.
Terlebih semua fitur yang termasuk
dalam Honda Sensing disajikan secara
komprehensif.
Sederet penyempurnaan dalam hal
teknologi keselamatan dan keamanan
bukan sekadar gimik. Fitur safety tidak
bisa dipandang sebelah mata, wajar
bila derajatnya bisa lebih tinggi dari
para pesaing.
Selama pengetesan kami juga
merasakan All New BR-V lebih hening,
lebih balance redamannya, dan lebih
fun dari segi pengendalian. Ditambah
performa mesin yang lebih torqy di
putaran bawah. Sangat membantu
dalam kondisi stop and go. (wawan)
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INI DIA FITUR KESELAMATAN HONDA

All New Honda HR-V yang baru diluncurkan PT Honda Prospect Motor
menjelma menjadi salah satu mobil paling aman dikendarai, karena telah
dilengkapi teknologi keselamatan canggih.

I

ya, teknologi keselamatan
c a n g g i h H o n d a S E N S I N GT M
disematkan pada seluruh varian
(4 varian) All New Honda HR-V.
Honda SENSINGTM adalah
serangkaian teknologi keselamatan
yang memberikan perlindungan
menyeluruh bagi pengemudi dan
penumpang dengan memberikan
peringatan secara otomatis mengambil
tindakan untuk mengurangi risiko
kecelakaan.
Teknologi Honda
SENSINGTM pada All New
Honda HR-V meliputi;
Collision Mitigation Braking
SystemTM (CMBSTM), Lane
Keeping Assist System (LKAS),
Road Depar ture Mitigation
System (RDM), Adaptive
Cruise Control (ACC) dengan
Low SpeedFollow, Auto-High
Beam, dan Lead Car Departure
Notification System (LCDN).
Teknologi Honda SENSINGTM
sebelumnya juga telah diterapkan
pada model-model seperti Honda
Odyssey, Honda Accord, All New
Honda Civic RS, Honda CR-V dan All
New Honda BR-V.

LaneWatchTM, 4 Airbags, struktur
rangka G-CON + ACETM dengan Side
Impact Beam, teknologi pengereman
ABS + EBD + BA, Hill Start Assist, Hill
Descent Control, Vehicle Stability
Assist, Electric Parking Brake, Auto
Brake Hold, dan Emergency Stop
Signal, ser ta Seatbelt Reminder
untuk setiap baris kursi.
All New Honda HR-V mengusung
Mesin 1.5L DOHC i-V TEC yang
menghasilkan tenaga 121 PS pada
6.600 rpm dan torsi maksimum 145
Nm pada 4.300 rpm.
All New Honda HR-V juga
dilengkapi dengan fitur-fitur canggih
seperti Remote Engine Start, WalkAway Auto Lock, Smart Entry System
dan Auto Foldable Door Mirror dengan
LED Turning Signal.
Kini, dengan telah dilengkapi
te k n o l o g i ke s e l a m a t a n c a n g g i h
Honda SensingTM, dengan
mengendara All New Honda HR-V
menjadi lebih aman dan nyaman di
jalan raya. (budsan)

All New Honda HR-V juga telah
dilengkapi dengan berbagai
fitur keselamatan
standar tinggi lainnya,
seperti Honda
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LIPSUS AUTO SHOW

YUSAK BILLY

SEJUMLAH MODEL HONDA
DEBUT DI AUTO SHOW
Tidak susah meminta waktu Yusak Billy, bos PT Honda Prospect Motor
(HPM) selaku Agen Pemegang Merek mobil Honda di Indonesia untuk
sebuah interview.

B

ahkan saat akhir pekan di mana itu
menjadiÂ kesempatan bersama
keluarga, Business Innovation
and Sales & Marketing Director HPM ini
ringan tangan meresponse beberapa
pertanyaan yang diajukan seputar
program Honda di ajang pameran
otomotif IIMS Hybrid 2022.
“Maaf kalau rada late response,”
buka Billy, sapaan akrab Yusak Billy,

figur penting terkait penjualan mobil
Honda di HPM.
Wawancara dengan Yusak Billy
disajikan dalam bentuk tanya jawab.
Apa strategi Honda untuk
mendongkrak penjualan di IIMS
Hybrid 2022?
Yang jelas, kami akan menampilkan
produk-produk terbaru kami, termasuk
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all new Honda BR-V dan all new Honda
HR-V yang tampil pertama kali di
ajang motor show. Dan, kami percaya
keduanya akan menjadi daya tarik
untuk pengunjung.
Selain itu, kami juga menyiapkan
program penjualan yang menarik untuk
pembeli.
Apa arti penting IIMS Hybrid
2022 bagi Honda?
IIMS merupakan ajang yang baik
untuk memicu penjualan, terutama
menjelang musim Lebaran tahun ini di
mana biasanya permintaan konsumen
meningkat.

LIPSUS AUTO SHOW

A p a ka h H o n d a j u g a a ka n
melaunching produk baru di IIMS
Hybrid 2022?
Untuk IIMS Hybrid 2022 ini, kami
akan fokus menampilkan produk yang
sudah kami luncurkan, dan menawarkan
program penjualan yang menarik untuk
konsumen.

menurut kami memang sangat baik,
terutama saat menjelang musim
Lebaran.
Dan, ketika aktivitas masyarakat
mulai meningkat kembali seiring
dengan kasus covid yang mulai
terkendali dan cakupan vaksinasi
yang terus meningkat.

Apa tema yang diusung Honda?
Tema kita di IIMS itu Progressive
Passion didukung program â€œKetupat
Lebaranâ€ untuk tema penjualannya,
di mana kami menawarkan program
penjualan yang dirancang untuk
meringankan pembelian. Terutama
menyambut musim Lebaran 2022.

Apa harapan Anda
terhadap pameran otomotif
IIMS Hybrid 2022?
Kami berharap, IIMS Hybrid
2022 dapat menjadi momen
untuk meningkatkan

pasar otomotif di Indonesia tahun
ini. Dan terus konsisten mendukung
pertumbuhan industri otomotif
di masa mendatang.
(budsan)

Untuk IIMS kali ini, Honda akan
me-line up brapa mobil dan apa
saja?
Kami akan menampilkan seluruh
model terbaru Honda, terutama modelmodel yang baru diluncurkan yaitu all
new HR-V yang pertama kali tampil di
ajang motor show.
Pelaksanaan
IIMS kali ini disebut
sebagai golden period
atau golden moment
karena jelang Lebaran
orang biasanya beli
mobil baru untuk mudik.
Menurut Anda?
W a k t u
pelaksanaan IIMS
Hybrid 2022,
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ALL NEW BR-V MULAI EKSPOR
KE SEJUMLAH NEGARA

Export Ceremony All New BR-V di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara

PT Honda Prospect Motor mendukung penuh kebijakan pemerintah
untuk meningkatkan ekspor mobil dari Indonesia. Sebagai salah
satu pemain utama otomotif di Tanah Air, Honda berkomitmen untuk
memaksimalkan mobil karya anak bangsa. Salah satunya lewat ekspor
All New Honda BR-V.

K

ali ini, Honda berhasil
mengapalkan sejumlah unit
All New Honda BR-V melalui
Pelabuhan Tanjung Priok, pada 16
Maret 2022. Mobil ini rencanakan,
akan dikirim Honda sebanyak 6 ribu unit
hingga Desember 2022 ini. Langkah
ini membuktikan bahwa produk Honda
yang buatan dalam negeri mampu
bersaing di pasar global.
Presiden Direktur PT Honda Prospect
Motor, Takehiro Watanabe mengatakan,
adalah keistimewaan menjadi bagian
dari blue print ekspor Indonesia untuk
mendukung perkembangan industri
otomotif untuk unjuk gigi di pasar global.
Mobil BR-V yang dibangun didalam
n e g e r i m e n j a d i s e b u a h p ro d u k
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kebangaan yangb akhirnya juga
menjadi bagian dari ekspor Honda, yang
berjalan beriringan dengan kebijakan
memperkuat ekspor otomotif Indonesia.
"Honda BR-V merupakan model
istimewa karena dikembangkan melalui
serangkaian riset terhadap selera dan

LINE UP

kebutuhan masyarakat Indonesia.
Setelah disambut dengan sangat
baik oleh konsumen di Indonesia,
kami yakin All New Honda BR-V yang
diproduksi dengan standar dan kualitas
internasional dapat diterima di negara
lain dengan baik,: kata Watanabe
beberapa waktu lalu
Model All New Honda BR-V untuk
pasar ekspor diproduksi di pabrik HPM
Karawang, Jawa Barat. Pada bulan
Desember 2021 lalu, PT HPM telah
mengadakan acara seremonial untuk
produksi pertama dari model ini di
pabrik HPM Karawang.
Untuk diketahui, Honda BR-V
pertama kali diperkenalkan di Indonesia

pada tahun 2015. Hingga saat ini,
Honda BR-V terus diterima dengan baik
oleh pelanggan di Indonesia dengan
total penjualan ritel 81.063 unit dan 12
penghargaan bergengsi.
Ekspor BR-V baru ini ditujukan ke
negara di Kepulauan Karibia, yaitu
Barbados, St. Lucia, serta Trinidad
dan Tobago. Ekspor ini mengikuti jejak
Honda Brio yang sudah dikirim ke 30
negara. Mereka telah mengekspor
Honda Brio ke negara Vietnam dan
Filipina sejak tahun 2019.
Selain itu, mereka juga telah
mengekspor Honda Freed ke negaranegara seperti Thailand, Malaysia,
Singapura, dan Afrika Selatan sejak

tahun 2009 hingga 2014.
Tak berhenti pada produk utuh,
H o n d a j u g a te l a h m e n g e k s p o r
komponen mobil ke berbagai negara di
antaranya Jepang, Thailand, Malaysia,
Vietnam, Taiwan, India, Pakistan,
Mexico dan Brazil, sejak tahun 1992.
Seremoni pengiriman All New Honda
BR-V untuk pasar ekspor mendapat
apresiasi dari pemerintah. Mewakili
pemerintah hadir dalam acara tersebut,
Menteri Perindus trian Agus Gumiwang
Kartasasmita, Duta Besar Jepang untuk
Indonesia, Kanasuki Kenji, President
Director PT Honda Prospect Motor,
Takehiro Watanabe dan sejumlah
pejabat dari berbagai instansi. (Elko)
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MOBIL PINTAR WULING NEW CORTEZ

Wuling Motors barusan meluncurkan Smart MPV terbarunya New Cortez
untuk memberikan experience baru pada konsumen Indonesia. Hal ini
menunjukkan komitmennya terhadap pasar Indonesia.

M

erek berlogo Lima Berlian
ini akan naik kelas bersama
dengan New Cortez. Mobil pintar
ini seolah menjadi the next level yang
mengangkat citra MPV menjadi the real
smart MPV, dengan sejumlah upgrade
dengan fitur-fitur berkelas premium.
Pengembangan New Cortez tidak
hanya pada eksterior yang membuatnya
lebih tampan. Interiornya pun mewah
dan multi fungsional. Namun pecinta
mobil keluarga akan lebih kagum jika
bersentuhan dengan fitur-fitur baru New
Cortez, yang melampaui ekspektasi
tentang sebuah MPV
Perubahan pada sisi eksterior terlihat
dari penggunaan logo baru yang berwarna
silver yang membuatnya lebih futuristik
seolah menyatu dengan garis krom yang
mengalir diatas gril hitam yang kontras

menuju LED Headlamp with Auto Lamp,
plus Dynamic Fog Lamp. Ikuti apa amunisi
mobil pintar New Cortez.
Secara umum tampilan New Cortez,
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diberikan upgrade yang cukup banyak
sehingga kesannya lebih classy sporty.
Ada tambahan roof rail melengkapi Shark
fin antenna dan Electric Sunroof pada
bagian atap.
Ada juga fitur Rain-Sensing Wiper
yang otomatis bekerja saat hujan.
Kaca spionnya juga sudah elektrik,
sementara lampu belakang juga sudah
menggunakan model LED. Sementara

LINE UP
velgnya menggunakan model Alloy dengan
desain two-tone.
Interiornya terkesan mewah, joknya
kini berwarna hitam dengan jahitan merah
yang terlihat lebih elegan. seperti model
sebelumnya kursi depannya elektrik, kursi
baris kedua dilengkapi dengan arm rest
dan captain seat.
Untuk mendukung produktivitas
penumpang, Wuling juga sudah
menyiapkan Multipurpose Seat Tray
untuk bekerja atau mengetik saat ada
di jalan atau aktivitas lainnya. Juga ada
kabinet tambahan dibawa jok depan yang
bisa dipakai untuk menyimpan dokumen.
Mendukung tampilan istimewanya, ada
juga aksen marble colour pada dasbor
dan panel pintu.
Bagian lain yang mengalami
perubahan yaitu adanya head unit yang
kini menjadi 10,25 inch di dasbor yang
menyajikan berbagai informasi lengkap
dan fitur baru pada mobil.
Fitur Pintar Unggulan
Alasan New Cortez disebut sebagai
smart MPV karena Wuling membanjiri
mobil ini dengan fitur canggih ala mobil
premium. Fitur paling menonjol adalah
aplikasi Internet of Vehicle (IOV). Aplikasi
ini membuat smartphone penggunanya,
bisa menjadi remote control untuk
mengatur berbagai fitur yang ada di mobil.
Dengan IOV, konsumen bisa menutup
dan membuka pintu dari genggaman
tangan, menyalakan dan mematikan
mesin, mengatur AC, Wireless Mirroring,
mengirim pesan, menyalakan musik
secara online dan seterusnya. Semua bisa
dilakukan dari luar mobil dengan jarak
tertentu. Untuk Mirrorlink dan navigasi
akan langsung terkoneksi ketika masuk
ke dalam mobil.

Hal yang menarik dari aplikasi IOV ini
adalah fitur vehicle positioning. Pengguna
dimudahkan untuk menemukan
posisi kendaraan ketika diparkir di
tempat ramai, hanya dengan
memantaunya dari
smartphone.
Hal yang sama
juga disajikan
fitur Geo-Fencing
Security. Pemilik
mobil dapat
m e n g e c e k
keberadaan mobil
pada radius yang telah
tertentukan. Misalnya
mobil telah diposisikan akan berjalan ke
Kelapa Gading, namun pengendara keluar
dari radius tersebut, maka pemilik akan
mengetahuinya.
Melangkah ke fitur unggulan
berikutnya yakni Wuling Indonesian
Command (WIND), yang disematkan pada
New Cortez. Fitur ini membuat pengguna
sudah bisa berkomunikasi dengan mobil
dengan bahasa Indonesia. yang melayani
kurang lebih 42 perintah, hanya melalui
suara.
Perintah seperti menyalakan radio,
AC, membuka navigasi, menurunkan
jendela, buka sunroof, menaikan dan
menurunkan volume, membalas pesan
dan perintah lainnya, bisa dilakukan hanya
dengan perintah suara.
Fitur Safety
Sebagai mobil modern New Cortez
juga dibekali dengan sejumlah fitur
safety yang terbilang lengkap. Sistem
pengeremannya menggunakan rem
cakram, dilengkapi Anti-lock braking
system (ABS), Electronic Brake-force
Distribution (EBD), dan Brake Assist untuk

keamanan pengereman.
Ada juga Electronic Stability Control
(ESC), Traction Control System (TSC),
Seat Belt Reminder, ISOFIX, Child
Safety lock, Dual SRS Airbag depan dan
samping, Immobilizer, Tire Pressure
Monitory System, Sensor parkir depan
dan belakang, Hill Hold Control,Fatigue
Driving Warning fitur keamanan lainnya.
Untuk mendukung per forma,
New Cortez menggendong mesin 1.5
turbocharged yang menyemburkan
tenaga 140 Hp dan torsi 250 Nm. Untuk
mengakomodir kebutuhan pengendaraan
pengguna, Wuling melengkapi mobil anyar
ini dengan empat model berkendara yakni
Normal, Eco, Speed, dan Eight Speed
Manual Simulation.
New Cortez dijual dengan dua varian
yakni New Cortez CE dengan harga special
launching Rp 287.3 juta, sementara New
Cortez EX dibanderol Rp 325,6 juta.
Sementara untuk harga dengan subsidi
PPnBM New Cortez CE berharga Rp
273,8 juta dan New Cortez dibanderol Rp
310,6 jutaan.
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WULING NEW CORTEZ

MOBIL PINTAR
BERTEKNOLOGI
OIV & WIND

B

erkaitan dengan itu, kini
giliran New Cor tez sebagai
Multi Purpose Vehicle (MPV)
mendapatkan dukungan teknologi
canggih, untuk memaksimalkan
keamanan dan kenyamanan
penggunanya.
Berkaitan dengan itu, New Cortez
kini mengaplikasikan inovasi WIND
(Wuling Indonesian Command) dan
IoV (Internet of Vehicle) yang dipenuhi
dengan seabrek kemampuan terbaik
d a l a m m e m a n j a k a n ko n s u m e n
sekaligus menjadi guard bagi unit
mobilnya.
Product Planning Wuling Motors,
Danang Wiratmoko mengatakan
dengan pengaplikasian IoV (Internet
40 | MOBILINANEWS E-MAGZ | EDISI KHUSUS IIIMS 2022

Wuling Motors terus
mengupgrade produknya
untuk memenuhi ekspektasi
masyarakat Indonesia akan
mobil modern.

LINE UP

of Vehicle) pengguna mobil New Cortez
bisa mengontrol berbagai fitur dalam
mobil dari genggaman tangan mereka
melalui smartphone-nya.
"New Cortez merupakan model
kedua yang dilengkapi oleh IoV atau
Internet of Vehicle. Teknologi ini
meningkatkan konektivitas pengemudi
dan kendaraan melalui jaringan
internet. IoV dapat mengoperasikan
berbagai fitur canggih, mulai dari
Vehicle Remote Control sebagai
kendali jarak jauh kendaraan melalui
smartphone,” kata Danang beberapa
waktu lalu.
Dengan fitur Internet of Vehicle ini,
penggugn mobil bisa memanaskan
mesin, mendinginkan kabin dengan
menghidupkan AC, membuka-tutup
jendela dan mengunci pintu dan
mengecek keberadaan mobil di
tempat ramai, seperti lokasi parkir
di Mall.
Selain itu, terdapat juga fitur
Vehicle Positioning untuk mengetahui
lokasi terkini kendaraan menggunakan
aplikasi yang dipasangkan pada ponsel
pintar. Lalu ada fitur Geo Fencing
yang berfungsi sebagai â€œpagar
elektronikâ€ dengan radius tertentu
di sekitar kendaraan sebagai fitur
keamanan.
Ini berarti, jika kendaraan keluar
dari radius yang ditetapkan, maka
akan ada notifikasi yang dikirimkan
ke smartphone pengguna. Multi-device
interface juga memudahkan akses
kendaraan melalui pemanfaatan fitur
canggih melalui koneksi bluetooth
atau bluetooth key.

Mendukung kecanggihan New
Cortez, Wuling turut memakai head unit
modern berukuran 10.25â€ . Melalui
perangkat ini, pengendara dapat
melihat navigasi, memutar lagu favorit,
ataupun berkirim pesan melalui head
unit sehingga konsentrasi selama
berkendara dapat selalu terjaga.
Sebagai smart MPV, Wuling New
Cortez juga kini semakin interaktif
dengan penggunanya, melalui
penyematan fasilitas Wuling Indonesian
Command (WIND), voice command
cerdas dengan menggunakan bahasa
Indonesia. Mobil ini ikutan pintar
seperti flagship Almaz
Teknologi WIND memungkinkan
pengguna untuk menyalakan,
mematikan, atau mengoperasikan
berbagai fitur kendaraan. Mulai dari

pendingin udara, jendela, sunroof,
akses fitur hiburan seperti musik atau
radio, melakukan panggilan telepon,
menjalankan aplikasi hingga informasi
tanggal.
Product Planning Wuling Motors,
Han di Ahmad men j el as kan ada
puluhan perinta suara yang dapat
direspon oleh perangkat WIND,
sehingga pengguna New Cor tez
akan semakin dimanjakan saat
menggunakan New Cortez.
"Kami mengaplikasikan Bahasa
Indonesia pada WIND untuk
memberikan kemudahan bagi setiap
konsumen untuk fitur pintar perintah
suara. Bahkan beberapa perintah
menggunakan kalimat sehari-hari yang
sederhana, misalnya "Nyalakan Radio"
dan juga "Saya Kepanasan" yang
dapat menurunkan suhu AC secara
otomatis," ujar Handi
WIND dapat digunakan dengan dua
cara. Pertama, terdapat fungsi-fungsi
pada kendaraan yang bisa diaktifkan,
dimatikan atau dioperasikan dengan
cara mengucapkan kata kunci "Halo
Wuling" atau menekan tombol voice
command di sisi kiri setir. Cara
lain dengan menggunakan instant
command untuk beberapa fungsi
tertentu.
Wuling Indonesian Command
atau WIND, diperkenalkan pertama
kali pada lini produk Almaz di tahun
2019, lalu Almaz RS, Smart Technology
SUV di tahun 2021 ke pasar otomotif
Indonesia. New Cortez pun menjadi
varian ketiga yang dibekali Wuling
Indonesian Command.
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Sketsa The Next Generation Wuling GSEV
dengan konsep unik dan fashionable, body compact
dan pleasant convenience diperkenalkan secara
resmi di Booth Wuling IIMS Hybrid 2022

WULING UMUMKAN SKETSA GSEV
Wuling Motors mengumumkan
sketsa dari The Next Generation
Wuling GSEV (Global Small
Electric Vehicles) yang akan hadir
di Indonesia.

S

ketsa yang ditampilkan dalam
ajang Indonesia International
Motor Show (IIMS) Hybrid 2022
merupakan langkah lanjutan dari
komitmen Wuling dalam menghadirkan
kendaraan elektrifikasi di pasar otomotif
Indonesia.
Sejalan dengan tema ‘Experience
The Next Innovation’ di IIMS tahun
ini, Wuling turut menggelar campaign

Your Own GSEV yang merupakan
kompetisi kreatif pada sketsa yang
disediakan.
“ Wuling ber terimakasih atas
sambutan hangat terhadap Platform
Wuling GSEV sejak diperkenalkan
bulan November tahun lalu. Selaras
dengan semangat ‘Experience the
Next Innovation’, Wuling pada hari
ini memperlihatkan sketsa The Next
Generation Wuling GSEV yang akan
dipasarkan tahun ini di Tanah Air.
The Next Generation Wuling GSEV
akan mengusung konsep desain unik
dan fashionable, body compact dan
pleasant convenience,” jelas Dian
Asmahani selaku Brand and Marketing
Director Wuling Motors.

42 | MOBILINANEWS E-MAGZ | EDISI KHUSUS IIIMS 2022

Platform Wuling GSEV mulai
diperkenalkan di Indonesia pada
November 2021 di pameran otomotif
di Tangerang. Sejak saat itu, Platform
Wuling GSEV berlanjut dipamerkan
dalam ajang otomotif di Surabaya akhir
tahun 2021 dan berlanjut kembali
menyapa masyarakat Jakarta di awal
Maret 2022.
Sebagai bentuk lanjutan dari
komitmen Wuling EV, pameran IIMS
ini merupakan momentum tepat bagi
Wuling untuk memperkenalkan secara
resmi sketsa GSEV.
Pada ajang IIMS 2022, Wuling
juga turut menggelar kompetisi kreatif
bertajuk Your Own GSEV. Campaign ini
memiliki tujuan untuk mengedepankan
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Wuling turut memamerkan salah satu Platform GSEV pada ajang IIMS Hybrid 2022

desain EV yang mudah dipersonalisasi
secara tampilan.
Wuling mengajak masyarakat,
para insan kreatif hingga automotive
enthusiast untuk turut berkreasi serta
mengimprovisasi sketsa dari The Next
Generation GSEV yang dapat diunduh
dari akun media sosial Wuling.
Your Own GSEV berlangsung mulai
31 Maret hingga 31 Juli 2022. Para
partisipan diwajibkan mengikuti seluruh

akun media sosial Wuling di Instagram
@wulingmotorsid & @wulinggsev.id
dan 2 Facebook Page Wuling Motors
Indonesia dan Wuling GSEV Indonesia.
Selanjutnya, par tisipan dapat
mengunduh file sketsa Wuling GSEV
di wuling.id dan berkreasi sekreatif
mungkin, dengan syarat tidak boleh
memasukan unsur merek lain dalam
desain. Hasil desain yang diupload
diperbolehkan lebih dari satu dan

penilaian juri berdasarkan pada
kreatifitas serta tidak dapat diganggu
gugat.
Pemenang akan di umumkan
Agustus 2022 via akun sosial media
resmi dari Wuling Motors Indonesia.
“Mari tunjukan kreasi terbaik di
ajang kompetisi Wuling Your Own GSEV.
Jangan lupa datang ke booth Wuling di
IIMS 2022 untuk melihat produk dan
inovasi Wuling, serta nikmati promo
menarik selama periode pameran,”
terang Dian Asmahani.
Pada IIMS Hybrid 2022, Wuling juga
kembali memamerkan salah satu model
dari Platform GSEV. Wuling mengajak
masyarakat Indonesia dapat melihat
secara langsung inovasi dari Wuling EV.
Penampilan Kembali Wuling EV
juga merupakan bentuk komitmen
untuk menghadirkan kendaraan
ramah lingkungan bagi pasar otomotif
Indonesia.
Wuling Motors tengah
mempersiapkan GSEV yang akan
menjadi EV Wuling pertama di Tanah
Air dengan semangat ‘Drive For A
Better Life’, Wuling GSEV nantinya hadir
dengan nilai inovasi yang sesuai dan
terbaik untuk mobilitas masyarakat di
Indonesia. (budsan)

Wuling menggelar kompetisi kreatif bertajuk Your Own GSEV untuk mengajak masyarakat turut berkreasi dari sketsa The Next Generation GSEV
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MOBIL LISTRIK MUNGIL
WULING SEGERA MERAPAT

Wuling Motors merupakan brand baru yang cukup konsisten mengikuti
perkembangan tren otomotif di Indonesia. Mereka terbilang brand yang
berani menggebrak pasar dengan menyediakan mobil SUV dan MPV yang
tidak kikir dengan fitur.

H

al inilah yang membuatnya
menjadi salah satu brand yang
cepat merebut hati masyarakat.
Lihat saja flagship Almaz yang langsung
menghentak pasar. Suksesor berikutnya
diprediksi datang dari New Cortez yang
ikutan 'pintar', layaknya pendahulunya
Almaz.
Lebih dari itu, yang akan dibahas
adalah komitmen besar Wuling pada
pasar Indonesia. Ketika pemerintah
menggembar-gemborkan percepatan
elektrifikasi di Tanah Air, Wuling langsung
menyambutnya dengan mendatangkan
platform kendaraan listriknya, Global
Small Electric Vehicle (GSEV).
Kendaraan listrik Wuling berbasis
platform Global Small Electric Vehicle,
bukan kendaraan baru. Platform ini
telah diluncurkan sejak 2017, dalam
beberapa bentuk yakni E100, E200,
Hongguang Mini EV, Hongguang Mini
EV Macaron, KiWi EV, hingga Nano EV.
Di Negeri Tirai Bambu kendaraan

listrik mungil ini sangat populer dan
diminati. Bahkan di pasar global. Hal ini
yang membuat Wuling, segera membawa
platform ini ke Indonesia, ketika
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pemerintah gencar mengkampanyekan
mobil listrik.
Dalam beberapa kali pameran
platform GSEV telah hadir dan
berkenalan dengan masyarakat
Indonesia. Berkaitan kapan waktu
model GSEV akan resmi meluncur,
pihak Wuling masih menutup rapat
informasinya. Namun kendaraan ini,
keungkinan akan resmi meluncur
tahun ini.
"Kita sudah pamerkan beberapa kali
di pameran. Dan tahun ini kemungkinan
akan meluncur di Indonesia," kata
Media Relations Wuling Motors Brian
Gomgom di Jakarta, beberapa waktu
yang lalu.
Dalam beberapa kesempatan
platform Global Small Electric Vehicle
yang mungil tersebut, memang menarik
perhatian publik karena mengingatkan
publik dengan salah satu mobil mungil
yang pernah berseliweran di Indonesia.
Mobil listrik kompak Wuling ini
bisa diklaim cocok untuk penggunaan
di kota-kota besar Indonesia, yang
cukup macet dengan lahan parkir
yang terbatas. Hal ini akan sangat
mendukung mobilitas dalam perkotaan.
Apalagi mobil ini mampu menempuh
tempuh jarak antara 120 km sampai
dengan 300 km, didukung fasilitas fast
charging.

TOYOTA SIAPKAN
PELURU KEJUTAN
PT Toyota Astra Motor (TAM) mendukung penuh pelaksanaan Indonesia
International Motor Show (IIMS) Hybrid 2022 yang akan berlangsung
selama 11 hari, di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

K

ehadirannya di IIMS kali ini juga
akan membawa kejutan dengan
menghadirkan dua produk
pabrikan yang akan pajang di pameran,
sehingga akan turut meramaikan ajang
otomotif ini.
"Tahun ini rencananya kalau tidak
ada halangan ada dua model yang
pertama kali show di IIMS. Terima
kasih untuk IIMS yang memberikan
kesempatan ini kepada kita untuk

menghadirkannya pertama kali di IIMS,”
kata Head of Public Relation PT Toyota
Astra Motor beberapa waktu lalu.
Di pameran ini juga, Toyota akan
menyiapkan berbagai program services,
unit test drive untuk langsung dicoba
oleh konsumen dan berbagai program
menarik untuk dinikmati selama
pameran.
"Toyota sendiri akan ada program
services test drive-nya pun ready di

sana. Karena pameran ini Hybrid, maka
mengikuti saran teman-teman Dyandra,
kita juga membuat acara virtual. Jadi
semua konsumen bisa menikmati acara
secara hybrid, bisa beli mobil melalui
aplikasi Toyota Official store, jika tidak
bisa hadir di booth kami,” ujar Dimas
M e r e ka j u g a m e nya mp a i ka n
apresiasi terhadap pameran IIMS
2022 hybrid ini, karena memberikan
kesempatan interaksi antara brand dan
customer baik secara langsung maupun
virtual, agar tetap bisa memberikan
kontribusi bagi ekonomi terutama
industri otomotif.
"Kita apresiasi Dyandra yang
menjadi salah satu pionir dalam
acara hybrid. Kita harapkan acara
ini sukses dan aman, sehingga apa
yang kita harapkan dapat tercapai.
Dan ke depan dapat berkontribusi
bagi ekonomi dan masyarakat yang
membutuhkan kendaraan untuk
mobilisasi,” tuturnya.
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SUZUKI TAMPILKAN
ECO GREEN FRIENDLY
Pameran otomotif bergengsi
Indonesia International Motor
Show (IIMS) Hybrid 2022
kembali digelar di JI-Expo
Kemayoran pada 31 Maret
hingga 10 April 2022.

P

T Suzuki Indomobil Sales
(PT SIS) turut berpartisipasi
dalam perhelatan pameran
otomotif IIMS Hybrid 2022 dengan
memamerkan 13 line up mobil, 3
line up sepeda motor, aksesori resmi
Suzuki, serta menghadirkan Hybrid
Display Tecnology.
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Selain menghadirkan produk
unggulan, Suzuki juga menyediakan
beragam promo menarik yang dapat
digunakan selama acara pameran
otomotif IIMS Hybrid 2022 berlangsung.
Berlokasi di Hall A2 JI-Expo
Kemayoran, Suzuki mengangkat
nuansa alam yang dipadu dengan
konsep modern sesuai dengan tema
yang dipilih, yaitu Eco Green Friendly.
Menurut Donny Saputra, 4W
Marketing Director PT SIS, Suzuki
turut ramaikan perhelatan pameran
otomotif IIMS Hybrid 2022 dengan
memamerkan produk-produk unggulan
dengan beragam promo menarik untuk
konsumen.
“Selama perhelatan IIMS Hybrid
2022, kami menghadirkan produkproduk unggulan dari Suzuki dan
produk yang baru saja diluncurkan
kemarin yaitu XL7 Alpha FF. Selain
memamerkan lini produk, kami juga
menawarkan beragam promo untuk
memudahkan konsumen," ungkap
Donny Saputra.
"Dalam pameran ini, Suzuki kembali
mengangkat tema Eco Green Friendly,
sebagai bentuk dukungan kami dalam
pengembangan kendaraan teknologi
yang ramah lingkungan. Suzuki juga
menghadirkan Hybrid Display Technology
kami di booth Suzuki selama IIMS Hybrid
2022 berlangsung,” terang Donny.
Suzuki memamerkan 13 line up
mobil, yang salah satunya adalah XL7

Alpha FF yang baru saja diluncurkan
kemarin (31/03/2022).
Mobil SUV terbaik di kelasnya
dan memiliki pengembangan dari
segi interior maupun eksterior. Dari
segi interior terdapat pengembangan
seperti Black Eco Leather Seat with Red
Accent dan DSP Soundstream 5 CH &
Subwoofer Soundstream 10 Inch + Box.
Dari segi eksterior terdapat
pengembangan seperti Bold Two-Tone
Color, dan Black & Red Accent Body
Color.

Selain XL7 Alpha FF, Suzuki juga
menghadirkan Suzuki XL7 Beta dan
Alpha, All New Ertiga GL dan GX, All New
Ertiga Suzuki Sport, New Baleno, New
Ignis - AGS, New SX4 S-Cross, Suzuki
Jimny.
Kemudian Suzuki juga
menghadirkan mobil modifikasi, seperti
XL7 modification, Carry modification,
dan Carry MoKo. Kemudian, Suzuki juga
menghadirkan 3 line up sepeda motor.
B a g i p en g un j un g ya n g i n g i n
merasakan pengalaman berkendara
dari mobil unggulan Suzuki, pengunjung
dapat melakukan test drive unit yang
telah disediakan.
Pengunjung dapat mencoba All
New Ertiga dan XL7 dengan melakukan
registrasi yang telah disediakan di booth
Suzuki.
Partisipasi Suzuki di pameran
otomotif bergengsi IIMS Hybrid 2022 ini
diharapkan dapat membantu mencapai
target penjualan mobil nasional. Juga
berharap IIMS Hybrid 2022 dapat
berjalan lancar dengan antusiasme
yang tinggi dari pengunjung.
"Sebagai bentuk memberikan
kepuasan pelanggan, kami juga
menawarkan beragam promo selama
IIMS Hybrid 2022 seperti potongan
harga dan merchandise menarik dari
Suzuki Indonesia. Kami berharap
melalui promo yang diberikan, dapat
memudahkan konsumen setia Suzuki
untuk mendapatkan mobil Suzuki
impiannya,” tutup Donny. (budsan)
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XL7 ALPHA FF,

SUV TERBAIK DI KELASNYA
H
Setelah meluncurkan medium SUV unggulannya pada Februari 2020 lalu,
hari ini PT Suzuki Indomobil Sales (PT SIS) resmi meluncurkan Suzuki XL7
dengan fitur tertinggi kelasnya, yaitu XL7 Alpha FF.
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adir dengan tagline “Gear
To Accomplish”, Suzuki XL7
Alpha FF memiliki tampilan
yang stylish, tangguh, dan memberikan
pengalaman berkendara yang extra
nyaman.
Suzuki meluncurkan XL7 Alpha
FF di pagelaran otomotif tahunan di
Indonesia, Indonesia International
Motor Show (IIMS) Hybrid 2022 di
JI-Expo Kemayoran Jakar ta yang
diselenggarakan pada 31 Maret – 10
April 2022.
Menurut Donny Saputra, 4W
Marketing Director PT SIS, peluncuran
ini dilakukan di IIMS Hybrid 2022
sebagai bentuk upaya mendukung
dan menstimulus penjualan mobil
secara nasional yang diharapkan dapat
bertumbuh secara positif.
“Sebagai wujud dukungan kami
terhadap penjualan industri otomotif,
kami menghadirkan XL7 terbaik di
kelasnya, XL7 Alpha FF atau Finest Form

LINE UP

sebagai line up terbaru Suzuki. XL7
Alpha hadir dengan pengembangan
dari segi interior maupun eksterior.
Suzuki menambahkan tampilan yang
stylish dan tangguh, kabin yang luas
memberikan pengalaman berkendara
yang extra nyaman, dan hadirkan New
Eco Leather Seat yang memberikan
kesan premium dan modern pada XL7
Alpha FF yang baru saja diluncurkan
pada hari ini,” terang Donny Saputra.
XL7 Alpha FF dilengkapi dengan
Extraordinary Per formance, yaitu
performa mesin yang tangguh dengan
tenaga dan torsi besar namun memiliki
efisiensi bahan bakar yang tinggi
sehingga irit bahan bakar.
Memiliki pengembangan baru
dari segi interior maupun eksterior,
membuat XL7 Alpha FF memberikan
pengalaman berkendara yang semakin
impresif dan penuh gaya.
D a r i s e g i i n t e r i o r, S u z u k i
menambahkan Black Eco Leather
Seat with Red Accent yang memberikan
kesan premium dan modern pada
tampilan XL7 Alpha FF.
K e m u d i a n
ditambahkan
pula
DSP
Soundstream 5
CH & Subwoofer
Soundstream
10 Inch +
Box. Dari segi
eksterior,
S u z u k i
menambahkan
B o l d Tw o -To n e
Color, dan Black &
Red Accent Body Color.

Sama seperti XL7 sebelumnya, XL7
Alpha FF juga sudah dilengkapi dengan
Smart E-mirror, Electronic stability
programme (ESP), Fire Extinguisher,
Noise Vibration Harshness (NVH), hill
hold control untuk transmisi otomatis
(AT), Security Alarm Immobilizer &
Keyless Entry, dan ABS + ABD.
Menggunakan platform Heartect
dan mesin K15B berkapasitas 1.462
cc yang menghasilkan daya 104,7 PS
pada putaran 6.000 rpm, serta torsi
maksimal 138 Nm pada putaran 4.400
rpmm.
Mobil ini memiliki dimensi 4.450
mm x 1.775 mm x 1.710 mm, jarak
sumbu roda 2.740 mm, dan ground
clearence 200 mm.
“XL7 adalah kendaraan
penumpang yang menjadi

backbone penjualan Suzuki. Memiliki
keunggulan dengan eksterior yang
tangguh, interior yang nyaman, serta
fitur-fitur yang canggih, kelebihan ini
yang membuat XL7 menjadi MSUV
pilihan masyarakat Indonesia. Selain
sebagai komitmen kami terhadap
menghadirkan produk berkualitas
bagi para pecinta mobil Suzuki,
hadirnya produk baru Suzuki ini
kami harapkan dapat menstimulus
penjualan mobil secara nasional
di ajang bergengsi IIMS tahun ini,”
terang Donny Saputra.
XL7 Alpha FF tersedia dengan satu
pilihan warna, yaitu Dual Tone Black and
White. XL7 Alpha FF dijual dengan harga
OTR Jakarta Rp 294.200.000,- (MT),
Rp 305.200.000,- (AT) dan terbatas
dengan hanya 300 unit.
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NEW CARRY PRIMADONA
USAHA & NIAGA

Pergerakan ekonomi yang semakin membaik di berbagai sektor
membuat pemulihan ekonomi dalam masa pandemi perlahan
membaik. Pertumbuhan di sektor pertambangan dan perkebunan turut
berkembang sejak pertengahan 2021.

H

al ini berkontribusi positif bagi
penjualan mobil komersial
atau niaga yang terus tumbuh.
Apalagi pemerintah terus mengerahkan
pembangunan jalan tol berbagai daerah
untuk mendukung distribusi barang
dan logistik.
PT Suzuki Indomobil Sales (SIS)
merasakan hal tersebut, dimana New
Carry berhasil menjadi kontributor
terbesar penjualan Suzuki di akhir
tahun 2021. Mobil niaga tersebut
menyumbang 25% dari total penjualan
Suzuki.
Head of Fleet Sales & Business
Initiative PT SIS, Hendro H. Kaligis
mengatakan penjualan segmentasi fleet
di bulan akhir tahun 2021, khususnya
di November merupakan angka tertinggi
sejak pandemi di tahun 2020. .
"Sejak 2020, segmentasi fleet
menjadi salah satu pendukung utama
selain ekspor ditengah lesunya pasar
mobil nasional karena dampak pandemi
Covid-19 lalu. Penjualan yang menyasar
ke instansi dan perusahaan, terutama
pada mobil niaga seperti New Carry," kata
Hendro H. Kaligis beberapa waktu lalu.

New Carry, Pick Up dan Modifikasi,
memang selalu mendominasi penjualan
segmentasi fleet. Hal ini mencerminkan
tingginya kepercayaan para pelaku
ekonomi untuk menjadikan New
Carry sebagai armada angkutan atau
operasionalnya.
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New Carry menjadi incaran para
pelaku bisnis, karena efisiensi bahan
bakar dan nilai jual kembali yang tinggi.
Hal lain yang ikut mendukung penjualan
Carry adalah daya angkutnya yang
dapat diandalkan.
"Kami akan terus memperluas pasar
dan layanan segmentasi Fleet Suzuki
melalui produk-produk berkualitas.
Beberapa perusahaan swasta dan BUMN
terbesar sudah mulai mempercayakan
kendaraannya kepada Suzuki, sehingga
kami percaya dapat terus meningkatkan
pelayanan dan penjualan Fleet,” tuturnya.
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ALL NEW ERTIGA

MOBIL KELUARGA DIGEMARI
HINGGA LUAR NEGERI

Suzuki All New Ertiga merupakan salah satu mobil keluarga yang familiar
di masyarakat. Mengakomodir tujuh penumpang, dengan limpahan fitur
pendukung keamanan dan kenyamanan, membuat mobil ini termasuk
dalam list kelas atas pecinta mobil MPV.

H

al ini terlihat dari penjualannya
yang relatif stabil, sejak masih
berstatus sebagai Er tiga.
Penjualannya Ertiga sendiri terbilang
sukses dengan membukukan 314.531
unit.
Setelah beralih status menjadi All
New Ertiga, mobil ini masih bertaji.
Pencapaiannya di 2021, menguasai
pasar MPV murah dengan catatan 9
persen dan berkontribusi 12 persen bagi
penjualan nasional Suzuki Indonesia.
Melangkah lebih jauh, All New
Ertiga tidak hanya jago kandang. Ia
juga menjajal pasar ekspor. Misalkan
pasa September 2021 lalu, mobil Ertiga
sudah diekspor sebanyak 5.316 unit ke
berbagai negara.

All-new Ertiga banyak menjadi
incaran di pasar domestik dan pasar
luar negeri, karena ia menampilkan
desain eksterior yang mencitrakan
MPV yang kuat dan elegan. Tampil
dengan gril yang mewah dan terlihat
lebih modern.
Di bagian interior All-new Ertiga
yang telah diperbarui, menampilkan
dashboard yang tak kalah mewah,
dengan aksen corak kayu besar yang
elegan dan berkelas.
Menggunakan Platform HEARTECT
generasi terbaru dan bodi yang lebih
panjang 130 mm , All New Ertiga
memberikan ruang kabin yang lebih
lapang dan bagasi yang lebih besar.
Ia memiliki dimensi panjang 4.395

mm, lebar 1.735 mm, tinggi 1.690
mm, wheelbase 2.740 mm dan ground
clearance 180 mm.
Mobil ini menggunakan mesin
bensin 1,5 L yang baru, yang mampu
menghasilkan kombinasi antara
efisiensi bahan bakar dan performa
berkendara. Mesin ini menghasilkan
power 104,7 Ps pada 6.000 rpm, serta
torsi mencapai 138 Nm di 4.400 rpm.
Suzuki All New Ertiga dilengkapi
sistem airbag SRS yang ada pada bagian
depan untuk melindungi pengemudi
dan penumpang yang berada di depan
dalam kasus benturan dari depan.
Selain itu, ada fitur keselamatan
lainnya seperti ECT (Total Effective
Control Technology), pengait kursi anak
(ISOFIX), hill hold control, ESP, ABS
with EBD, dan ESP. Mobil ini juga telah
dilengkapi immobilizer key.
Suzuki All New Ertiga hadir dalam
beberapa varian yakni Ertiga GL MT,
Ertiga GL AT, Ertiga GX MT, Ertiga GX AT,
Ertiga Sporty MT dan Sporty AT.
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MITSUBISHI USUNG KONSEP
LIFE ADVENTURE
PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), resmi
memperkenalkan konsep branding terbarunya kepada masyarakat luas
dengan menghadirkan tema Life Adventure.

A

dapun pemilihan konsep
terbaru ini didasari
dengan berbagai macam
kebutuhan masyarakat,
khususnya pelanggan Mitsubishi
Motors di Indonesia, bahwa dengan
menggunakan mobil-mobil yang
diluncurkan dapat menemani segala
macam aktivitas.
Setelah secara resmi diperkenalkan
beberapa waktu lalu, kini, PT Mitsubishi
Krama Yudha Sales Indonesia, juga
turut menghadirkan konsep baru
tersebut dalam keikutsertaan mereka
dalam pameran otomotif, Indonesia

International Motor Show (IIMS) Hybrid
2022.
"Tentunya berbagai aktivitas
baik digital maupun offline akan
dilaksanakan dengan mengusung tema
yang sama yaitu Life Adventure. Sebagai
contoh, kami akan memberikan
sebuah pengalaman yang unik dan
berbeda pada booth Mitsubishi di IIMS
2022 dengan membawa spirit life
adventure,” kata Tetsuhiro Tsuchida,
selaku Director of Sales and Marketing
Division MMKSI.
Di samping itu, President Director
of MMKSI, Naoya Nakamura, juga

menambahkan di mana pemilihan
konsep baru ini juga mencerminkan
konsumen Mitsubishi di mana mereka
bukanlah seorang yang kerap mengikuti
tren.
"Konsumen kami juga punya filosofi
sendiri dan mereka baik. Dan kita juga
melihat mereka dinamis dan berani
mengambil resiko untuk kehidupan
mereka. Itulah persona yang kami
dapatkan dari diskusi itu mengenai
target konsumen kami," tambah
Nakamura.
Te n t u nya , d e n g a n s e m a n g a t
baru tersebut MMKSI juga
t u r u t m e n a mp i l ka n s o s o k ya n g
merepresentasikan konsumen mereka.
Di antaranya adalah Rifat Sungkar dan
Ringgo Agus Rahman, yang memiliki
karakter kuat sebagai konsumen setia
Mitsubishi di Indonesia.
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“Selama 25 tahun bersama
Mitsubishi saya tidak bisa melupakan
banyak hal manis. Pertama kali saya
belajar nyetir menggunakan T120SS
yang merupakan kendaraan pikap
populer di jamannya. Tagline ini sangat
penting. Saya sebagai penggemar dan
pemakai hidup sama Mitsubishi punya
banyak cerita, banyak customer yang
punya banyak cerita yang sama seperti

saya. Ada hal yang saya tidak bayangkan
salah satunya adalah Mitsubishi
Xpander AP4, mobil keluarga tersebut
ternyata bisa berkompetisi dan saya
yakin ini bisa jadi adventure,” kata Rifat
Sungkar, Brand Ambassador Mitsubishi
di Indonesia.
Begitupun dengan Ringgo
Agus Rahman, di mana kendaraan
penumpang Mitsubishi ini dapat
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diandalkan dalam segala medan
dan keperluan, baik harian ataupun
mendesak.
"Mitsubishi Xpander telah menjadi
teman setia saya, bahkan menjadi
suami siaga saat anak kedua saya
lahir. Jadinya saya juga selalu perhatian
untuk menjaga servis rutin Xpander
agar selalu siap untuk beradventure,”
tandas Ringgo. (Harsya)
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MITSUBISHI LINE UP
7 MODEL UNGGULAN
PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) akan ikut meramaikan pameran Indonesia International
Motor Show (IIMS) Hybrid 2022, yang akan berlangsung 31 Maret - 10 April 2022 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

S

elama 11 hari mereka akan
berinteraksi dengan konsumen
dengan menyediakan program
penjualan, test drive unit kendaraan
dan memberikan informasi lengkap
mengenai program layanan mereka
kepada masyarakat.
Head of PR and CSR Department PT.
Mitsubishi Motor Krama Yudha Sales
Indonesia, Aditya Wardhani memberikan
bocoran bahwa Mitsubishi akan hadir
dengan meluncurkan branding "Every
Adventure In Life".
"Berada di Hall A Booth A1,
Mitsubishi akan memberikan banyak
kejutan dengan 7 Line up mobil serta
booth dengan concept "Every Adventure
EDISI KHUSUS IIIMS 2022 |
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In Life" yang dapat dinikmati oleh
pengunjung IIMS Hybrid 2022,” kata
Aditya beberapa waktu lalu.
Selain mendisplay 7 line mobil
diantaranya New Pajero Sport, New
Xpander dan New Xpander Cross,
mereka juga menyediakan area khusus
bagi customer, area after sales yang
akan menampilkan berbagai macam
spare par ts dan aksesori, untuk
memberikan tampilan keren bagi mobil
konsumen.
Agar memberikan pengalaman
l e b i h p a d a ko n s u m e n s e b e l u m
meminang mobil Mitsubishi, mereka
juga menyediakan unit test drive di area
khusus test drive agar pengunjung bisa

langsung merasakan langsung menyetir
unit mereka.
"Mitsubishi Motors juga akan
menyediakan tiga unit mobil untuk
test drive, seperti New Pajero Sport,
New Xpander dan New Xpander Cross,
dimana customer yang ingin mencoba
unit kami, bisa mendaftarkan lebih
dahulu di booth kami,” tuturnya
Booth Mitsubishi akan menjalankan
protokol kesehatan dengan
menyediakan, alat pengukur suhu
tubuh, hand sanitizer di depan area
booth. Area booth akan menampung
150 orang dalam waktu yang sama
dengan tetap diupayakan agar tidak ada
yang menumpuk.
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MITSUBISHI PAJERO SPORT

PADUAN MASKULIN
& MODERN
Untuk segmen Sport Utility Vehicle (SUV), PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), resmi
menghadirkan generasi terbaru Pajero Sport dengan tampilan yang lebih modern dan maskulin.
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S

ecara penampilannya, PT
MMKSI, memang berhasil
memberikan penyegaran untuk
eksterior di mana nuansa atletis
yang disajikan bersatu dengan aura
modern. Hal ini terlihat dari wajah baru
lantaran grill depan yang diaplikasikan
lebih memiliki kesan bold yang tegas
dengan lapisan krom.
Tidak sampai di situ,
p e r u b a h a n p a d a b a g i a n l a mp u
juga mengedepankan aura modern
dengan mengusung dimensi yang lebih
ramping dan selaras dengan garis
grill. Kemudian, untuk menopang gaya
yang lebih futuristik, SUV ini juga telah
dibekali dengan foglamp yang terdiri
dari tiga kluster.
Masih berbicara soal desain yang
disematkan, Pajero Sport 2021 juga
mengusung nuansa yang maskulin
di bagian belakangnya. Meski secara
garis besar masih mengusung
tema yang sama seperti generasi
sebelumnya, namun improvement yang
ditanamkan mamou meningkatkan
aura yang lebih agresif.
Selain menghadirkan kesan yang
modern dan maskulin lewat desain
eksterior, Mitsubishi Pajero Sport 2021
juga telah dibekali dengan dukungan
mesin yang telah mendapatkan
penyempurnaan. Penggunaan mesin
diesel 4N15 berkapasitas 2.4T mampu
memproduksi tenaga sebesar 181 ps
dan torsi puncak 430 Nm. Sementara
mesin 4D56 2.5 T, di atas kertas

tenaga yang dihasilkan bisa mencapai
136 ps dengan torsi pubcak 324 Nm.
Mesin dengan kode 4D56 2.5T
liter ini dikawinkan dengan sistem
transmisi 5 percepatan automatic
dan lima percelatan manual yang
bisa dililih sesuai karakter konsumen.
Sedangkan untuk mesin 4N15 2.4
liter, telah dibekalibdengan transmisi
automatic delapan percepatan.
Di samping tampilan yang lebih
memukau, Mitsubishi Pajero Sport
2021 ini juga telah dipersenjatai
d e n g a n r a g a m f i t u r ya n g l e b i h
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mumpuni. Bahkan, ada fitur yang
memang benar-benar baru demi
memberikan kenyamanan sepanjang
perjalanan. Melalui hadirnya teknologi
dan fitur terbaru ini, maka pemiliknya
dalat merasakan betah di dalam mobil
meski harus menghadapi kondisi
kemacetan di jalan.
Adapun fitur yang kini menjadi
sorotan adalah
yang bisa
dimanfaatkan oleh pengemudi saat
berkendara di jalan bebas hambatan.
Fitur modern lainnya yang juga telah
disematlan adalah Forward Collision
Mitigation (FCM), Ultrasonic Misacceleration Mitigation System (UMS),
Blind Spot Warning dan Lane Change
Assist (BSW-LCA) dan Rear Cross
Traffic Alert (RCTA).
Di samping itu, untuk kenyamanan
l a i n nya ya n g d i t awa rka n u n t u k
konsumen, mobil ini juga sudsh
dibekali dengan outlet power yang
bisa dimanfaatkan oleh pengjuni
mobil untuk memgisi gawai mereka.
Bahkan, fitur modern yang juga
menjadi daya pikat kepada calon
konsumen, Pajero Sport 2021 dibekali
dengan Power Tailgate, di mana untuk
membuka pintu belakang hanya
perlu mengayunkan kaki di bagian
bawa bagasi dan otomatis pintu akan
terbuka.
Mengenai harga yang ditawarkan,
Mitsubishi Pajero Sport, dibanderol
dengan rantang harga mulai dari Rp
502 jutaan sampai Rp 733 jutaan.
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MITSUBISHI TRITON,

TRANSFORMASI KENDARAAN
NIAGA NAN ELEGAN
PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) tidak hany fokus pada pengembangan
pasar kendaraan penumpang. Namun, jenama asal Jepang dengan logo tiga berlian ini juga menyasar
segmen kendaraan niaga ringan.

S

ebagai salah satu kendaraan
yang dijagokan untuk meraih
marketshare di Indonesia, mereka
memiliki model yang tangguh dan siap
bersaing dengan rivalnya seperti Toyota
Hilux dan Nissan Navara.
Yup, kehadiran Mitsubishi Triton
ini bisa dikatakan sebagai pelengkap
untuk menguasai pangsa pasar di
Indonesia. Setelah merajai segmen
Multi Purpose Vehicle (MPV) dengan
hadirnya Mitsubishi Xpander, kini
mereka juga melakukan transformasi
guna menghadirkan kendaraan niaga
ringan dengan nuansa yang elegan.
Meski dikenal sebagai kendaraan di
area tambang, namun, Mitsubishi Triton,
juga mampu memberikan kenikmatan
berkendara yang mumpuni.
Secara dimensi, Mitsubishi Triton
Ultimate AT, dibekali dengan panjang
5.255 mm, lebar 1.815 mm dan tinggi
1.795 mm. Sementara untuk jarak
sumbu rodanya, model ini dibekali

dengan rentang 3.300 mm. Salah satu
hal yang mem uat mobil ini terlihat
gagah adalah, ground clearence yang
memiliki tinggi 220 mm.
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Di Indonesia, Mitsubishi Triton,
ditawarkan dalam empat varian, di
antaranya adalah GLX MT Single cab
2WD, HDX MT Single Cab 4WD, HDX MT
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Doubke Cab 4WD, GLS MT Double Cab
4WD, Exceed MT Double Cab 4WD dan
terakhir Ultimate AT Double Cab 4WD.
Lantaran kini kendaraan niaga ini
mulai bertransformasi menjadi lebih
modern, maka beberapa fitur andalan
juga disematkan oleh PT MMKSI untuk
memberikan kenyamanan konsumen.
Adapun beberapa fitur tersebut antara
lain, AC, Power Window depan, Power
Window Belakang, Automatic Climate
Control, Power Steering, Heater, Engine
Start Stop Button, Adjustable Seats,
Kursi Pengemudi dengan Penyesuai
Ketinggian, On Board Computer,
Power Outlet, Lingkar Kemudi dengan
Multifungsi Cruise Control dll.
Jika bicara mengenai tenaga yang
dihasilkan, Mitsubishi Triton ini datang
dengan mesin diesel emoat silinder
segaris berkapasitas 2.442 cc yang
mampu menyemburkan tenaga sebesar
178 hp dan torsi puncak 430 Nm.
Sedangkan mesin keduanya, dibekali
dengan mesin diesel empat silinder
segaris berkapasitas ,2.477 cc yang
dapat memproduksi temaga 109
hp dan torsi puncak 200 Nm. Mesin
tersebut juga dikawinkan dengan
pilihan transmisi enam speed automatic
dan enam speed manual.
Sebagsi salah sstu nilai jual yang
sematkan untuk kepuasan konsumen,
m e r e k a te l a h m e m b e k a l i f i t u r
keamanan yang mencakup Airbag
Penumpang Depan, Airbag Samping
Depan, Child Safety Locks, Kantong
Udara Pengemudi, Anti Lock Braking
System, Brake Assist, EBD (Electronic

Brake Distribution), Sabuk Pengaman
Belakang, Pengingat Pemakaian Sabuk
Pengaman, Spion Tengah Lipat, Kamera
Belakang, Crash Sensor, Engine Check
Warning, Pelindung Benturan Depan,
Pelindung Benturan Samping, Pengingat
Pintu Terbuka dan Kontrol Traksi.
Dengan berbagai macam fitur
mumpuni yang telah disematkan, untuk
harga yang ditawarkan berkisar mulai
dari Rp 271 jutaan hingga Rp 489
jutaan untuk kasta tertingginya.
Selain dari fitur yang modern, pada
tampilan luarnya, Mitsubishi Triton
terbaru juga hadir dengan DNA yang
sama seperti Mitsubishi Pajero Sport.
Mengandalkan grill khas Dynamic
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Shield berlapis krom, model ini juga
mengusung foglamp yang premium
dengan desain yang modern.
Meski dibekali dengan tampilan
modern, model ini juga hadir dengan
dukungan daya angkut yang lebih
banyak. Sebagai gambaran awal,
untuk ukuran bak belakang, model ini
memiliki kapasitas 3.264 meter kubik,
sehingga menjadikan yang paling besar
di kelasnya.
D e m i m e n g h a d i rka n ke s a n n
tangguhnya, dalam produksinya,
Mitsubishi Triton juga datang dengan
menggunakan rangka Rise Body yang
tidak hanya menampilkan kesan kokoh,
tetapi juga memiliki bobot yang ringan.
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MITSUBISHI NEW XPANDER CROSS

KINI TAMPIL LEBIH AGRESIF
Penyegaran model Mitsubishi New Xpander Cross tidak hanya sematamata untuk memberikan kesan yang tangguh. Namun, di balik itu,
keharidan model ini juga memberikan nuansa petualang yang lebih baik
melalui piranti yang dipasangkan.

J

ika dibandingkan dengan Mitsubishi
New Xpander, tentunya berbekal
aksesoris yang menjadi identitas
baru juga semakin meyakinkan
pemiliknya untuk bisa berpetualang
dengan baik di segala medan.
New Xpander Cross, hadir
dengan beberapa penyegaran yang
meliputi pada performa, serta design
eksterior dan interior, dan berhasil
mempertahankan fitur-fitur unggulan
di kelasnya.
Secara tampilan terdapat
imprevement eksterior di New Xpander
Cross ini, yang membuat tampilannya
semakin elegan namun tetap tangguh.
Kesan SUV pada Xpander Cross semakin
terlihat dengan desain skid plate pada
bumper bawah yang kuat dan protektif.
Ada satu perbedaan pada New Xpander
Cross yaitu Grille New Xpander Cross
mendapatkan penyegaran dengan New
Black Metallic Grille yang memperkuat
tampilan tangguh nan mewah dari
sebuah SUV.
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Adapun keunggulan new CVT yang
disematkan pada New Xpander, juga
dipasangkan pada mobil cross ini.
Teknologi tersebut adalah new CVT,
di mana untuk pengoperasian lebih
mudah, tidak ada lag yang begitu
terasa, perpindahan yang lebih halus
dan mampu memberikan kenyamanan
pada penumpang dan pengemudinya.
Sementara bicara mesin yang
digunakan, model anyar tersebut
masih dipersenjatai mesin
1.5L MIVEC DOHC 16 Valve
berspesifikasi Euro4, yang
menghasilkan tenaga sebesar
105 PS pada 6.000 RPM, torsi
141 Nm pada 4.000 RPM.
Guna menunjang
kenyamanan dan
keamanan selama
berkendara, Mitsubishi
juga tetap memberikan
sistem keselamatan
tertinggi untuk New Xpander
Cross yang sekarang
dilengkapi dengan Electric
Parking Brake dengan Brake
Auto Hold di tipe CVT dan
Premium Package.
Dengan teknologi tersebut,
memungkinkan mobil untuk

berhenti total saat pedal rem
diinjak dan pengemudi tinggal
menginjak pedal gas untuk kembali
melaju. Fitur ini akan memudahkan
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p e n g e m u d i s a a t b e r ke n d a r a d i
kemacetan.
Selain itu, teknologi keren yang
sudah disematkan pada model ini
antara lain fitur Speed Sensing Door
Lock dan Auto Stop & Go.
Melalui fitur Speed Sensing Door
Lock, maka mobil akan membuat pintu
mengunci otomatis saat mobil mencapai
kecepatan tertentu, sedangkan fitur
Auto Stop & Go bisa menonaktifkan
mesin secara otomatis pada saat pedal
rem diinjak ketika di kondisi jalanan
macet.
Selain dibekali dengan teknologi
terkini, New Xpander Cross juga hadir
dengan layanan yang memberikan
kepuasan kepada konsumen.
Setiap pembelian New Xpander
Cross yang akan mendapatkan paket
SMART Silver, berupa paket perawatan
kendaraan dengan manfaat gratis biaya
jasa servis dan suku cadang hingga
50.000 km atau 4 tahun, termasuk
asuransi jiwa dan satu kali penggantian
kerusakan ban hingga 1 tahun.
Tak hanya itu konsumen juga
men dap atkan kemudahan yang
mencakup oli MMGO dan chemical item,
layanan darurat 24 jam, serta komitmen
untuk memberikan garansi kendaraan
selama 3 tahun atau hingga 100.000
km. (Harsya)

PRODUK

V-KOOL BAWA
KACA FILM BARU
PT V-KOOL Indo Lestari akan
kembali mengikuti pameran
secara fisik, setelah dua tahun
vakum karena pandemi Covid-19.

M

ereka akan hadir di
pameran tahunan Indonesia
International Motor Show
(IIMS) Hybrid 2022 yang berlangsung
di JIExpo, Kemayoran.
Kali ini V-KOOL tidak hadir sebagai
peserta biasa, karena mereka menjadi
salah satu sponsor penyelenggaraan
IIMS Hybrid 2022. Mereka berkomitmen
mendukung acara ini, karena secara
langsung akan berdampak pada
EDISI KHUSUS IIIMS 2022 |
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kebangkitan industri otomotif dan
ekonomi nasional.
Promotion and Advertising Manager
V-KOOL Indonesia, Monita Cherline
mengatakan kolaborasi antara V-KOOL
dan IIMS Hybrid akan memberikan
banyak keuntungan dan pengalaman
berbelanja kebutuhan otomotif terbaik
bagi konsumen dan pengunjung.
"Karena masih masa pandemi,
protokol kesehatan selama IIMS akan
tetap kami terapkan sebagai komitmen
untuk memberikan kenyamanan yang
sama pada konsumen, pengunjung
dan pembeli produk V-KOOL dan produk
otomotif lainnya,” kata Monita beberapa
waktu lalu.
V-KOOL, lanjut Monita, akan hadir
di area IIMS dengan booth seluas 126
m2, yang akan mendisplay berbagai line
up produk kaca film mereka. Tak hanya
itu, mereka juga menyiapkan peralatan
penunjang demo, agar pengunjung
dapat merasakan langsung kualitas
kaca film mereka.
"Kami mengundang semua
pengunjung dan media datang ke
booth kami, dan merasakan performa
perlindungan kaca film V-KOOL. Kami
tetap membawa alat peraga dan alat
pengetesan kami, dalam bentuk panel
maupun alat demo lainnya. Rekan-rekan

bisa berexperice langsung bagaimana
kaca film kami dapat menolak panas,”
terangnya.
Produk V-KOOL yang didisplay
adalah beberapa tipe kaca film untuk
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mobil, juga Paint Protection film yang
biasa diaplikasikan pada bodi mobil
untuk melindungi mobil dari baret dan
berbagai kemungkinan yang dapat
merusak cat mobil.

PRODUK

LIANTO WINATA (COO V-KOOL)

PRIORITY, KONSUMEN LOYAL
NYAMAN DI BOOTH KAMI
Setelah 2 tahun absen mengikuti
auto show karena serangan
pandemi Covid, PT V-Kool Indo
Lestari produsen kaca film V-Kool
di Indonesia, kembali hadir di
IIMS Hybrid 2022.

T

idak sekadar hadir, tapi sekaligus
menjadi salah satu sponsor
pameran otomotif international
gelaran PT Dyandra Promosindo.
Terkait, Mobilinanews E-Magz
meminta tanggapan Lianto Winata
selaku COO (Chief Operating Officer) PT
V-Kool Indo Lestari.
"Kami melihat bahwa kondisi
pandemi sudah mulai transisi ke
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endemi, sudah banyak penduduk vaksin
bahkan booster. Kami sangat percaya
kepada penyelenggara IIMS Hybrid
2022 bahwa mereka bisa menerapkan
protokol kesehatan yang ketat di acara
ini, sehingga semuanya bisa berbelanja
dengan aman dan nyaman,” ujar Lianto
Winata.
Lianto Winata juga menilai kondisi
sudah mulai kondusif dan terkontrol,
masyarakat juga mulai pelan-pelan aktif
beraktifitas walaupun belum 100% balik
normal seperti sebelum pandemi.
"Sehingga sudah saatnya juga kami
ikut berpartisipasi dalam program
mendukung roda perekonomian, ikut
meramaikan acara di industri otomotif,”
terangnya.
Untuk tahun ini, lanjut Lianto
Winata, pihaknya akan melaunching
produk baru yaitu the New & Improved
V8 Black Series, kaca film hitam yang
non-metal.
Pada umumnya kaca film non-metal
pasti memiliki angka tolak panas yang
rendah, namun V8 Black Series punya
satu keunggulan besar, yaitu memiliki
nilai tolak panas yang paling tinggi di
kelas non-metal.
"Sehingga bagi konsumen yang
suka kaca film hitam pekat, tidak
reflektif, dan sangat utamakan tolak
panas bisa membeli langsung kaca
film V8 Black Series. Untuk saat ini,
V8 Black Series sangat limited sekali
produknya, jadi tidak banyak yang bisa
mendapatkan, sehingga siapa cepat dia
dapat,” terang Lianto Winata.
Menurutnya, produk unggulan
V-Kool tetap VK Series yang sudah
ada sejak 27 tahun lalu dan sampai
sekarang tetap memiliki teknologi paling
canggih di dunia, serta belum ada kaca
film manapun yang bisa mengalahkan
performance dari VK Series.
Selain itu, juga ada Paint
Protection Film (PPF) yang merupakan
produk paling unik dan menarik di
kami, yaitu lapisan film tebal dan
transparan yang dilapiskan pada
bodi mobil untuk melindungi dari
benturan fisik, benda-benda di jalan,
dan pemudaran warna.
"Dan, pengunjung bisa melihat
contoh mobil yang sudah terpasang PPF
di booth kami juga saat di IIMS 2022
ini,” lanjutnya.
Tentang Lounge V-Kool di IIMS
selalu posisi sama, menurut Lianto
Winata

karena sisinya strategis dekat
dengan pintu besar masuk menuju
show area mobil, sehingga pengunjung
juga akan dimudahkan untuk mencari
Lounge V-Kool.
" T i d a k p e r l u ke l i l i n g - ke l i l i n g
jauh untuk mendapatkan kaca film
terbaik di dunia,” ujar Lianto Winata
tersenyum.
Yang jelas, V-Kool cukup senang bisa
ikut berpartisipasi kembali, merasakan
kondisi â€œnormalâ€ . "Kami juga
rindu mengadakan acara besar
seperti ini, rindu melayani pengunjung

Lianto Winata
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dan konsumen loyal V-Kool di booth
pameran.”
"Untuk IIMS tahun ini, prioritas
kami bukan di penjualan, yang kami
utamakan adalah acara berjalan lancar,
pengunjung dan konsumen loyal kami
bisa berasa aman dan nyaman untuk
datang mengunjungi booth kami,” beber
Lianto Winata.
"Setelah 2 tahun absen dari
event-event, fokus kami adalah untuk
memberikan pengalaman pameran
terbaik bagi konsumen-konsumen kami
semua,” pungkas Lianto Winata. (bs)

PRODUK

Monita Cherline

TAK TABU PROMO KACA FILM
V-KOOL sebagai pemain utama kaca film mobil di Indonesia akan
menghadirkan berbagai produk kaca film dan Paint Protection sebagai
pelindung mobil di ajang pameran IIMS Hybrid 2022, yang akan
berlangsung pada 31 Maret hingga 10 April 2022 mendatang.

S

eperti tahun-tahun sebelumnya,
V - KO O L t i d a k h a ny a h a d i r
membawa line up produknya,
tetapi juga membawa alat peraga da
demo yang lengkap agar konsumen
bisa merasakan langsung bagaimana
teknologi kaca film V-KOOL bekerja
untuk meredam panas dan sinar
ultraviolet, sehingga memberikan
kenyamanan pada kabin mobil.
Terkait Paint Protection V-KOOL,
Promotion and Advertising Manager
V-KOOL Indonesia, Monita Cherline
menjelaskan bahwa ada perbedaan
aplikasi Paint Protection Film (PPF) ala
V-KOOL dan coating biasa yang selama

ini ditempelkan pada bodi mobil.
"Mungkin orang sering mendengar
Paint Protection film (PPF) dari V-KOOL
yaitu pelindung bodi mobil dari berbagai
potensi kerusakan cat bodi. Kebanyakan
orang kalau taunya coating pada partisi
mobil. Kalau V-KOOL PPF itu langsung
melapisi bodi mobilnya, sehingga lebih
aman untuk melindungi bodi,” ungkap
Monita.
Selama IIMS Hybrid 2022, mereka
akan memberikan program menarik
untuk konsumen yang ingin membeli
produk mereka. Setiap pembelian
melalui Tokopedia akan mendapatkan
diskon 30 persen dan V-Kool juga

memberikan extra potongan sampai
dengan Rp1 juta.
"Program ini hanya berlaku selama
pameran berlangsung. V-Kool juga
memberikan Special Gift voucher untuk
27 customer pertama pada 3 hari
pertama di IIMS Hybrid 2022,” ujarnya.
Untuk itu, bagi mereka yang ingin
memberikan kenyamanan lebih pada
mobil kesayangannya, bisa mengunjungi
booth V-KOOL di IIMS Hybrid 2022 dan
merasakan langsung teknologi dan
kualitas yang ditawarkan kaca film
V-KOOL.
Berikut beberapa kaca film V-KOOL
untuk mobil-mobil kelas menengah
seperti kaca fil V-KOOL VK40 untuk
Agya, V-KOOL VK40 VIP VIP untuk
Xpander, V-KOOL VK40 X05 X05 untuk
Pajero Sport Dakar, V-KOOL VK40 X05
X05 untuk Kijang Innova dan masih
banyak lagi, yang disediakan untuk
seluruh kelas mobil.
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BENELLI LUNCURKAN
MOTOR BARU
Benelli Motor Indonesia (BMI) akan kembali hadir di ajang Indonesia
International Motor Show (IIMS) Hybrid 2022. Mereka termasuk salah
satu brand yang konsisten untuk mendukung hajatan otomotif yang
berdurasi 11 hari ini.

B

agi Benelli, hadirnya pameran
IIMS sangat berarti bagi brand
ro d a d u a ka r e n a m e n j a d i
kesempatan bagi mereka untuk
memperkenalkan produk, sekaligus
berinteraksi dengan konsumennya.
Steven Kentjana Putra, CEO Benelli
Anugerah Motor Pusaka mengatakan
mereka selalu mendukung penuh
kehadiran IIMS Hybrid 2022 karena
menjadi media yang efektif untuk
memperkenalkan motor Benelli kepada
masyarakat umum.
"Untuk brand roda dua seperti kami,
sangat terbantu dengan adanya IIMS

karena akan memberikan kesempatan
lebih luas untuk memperkenalkan
produk kami kepada masyarakat
Indonesia,” kata Steven beberapa
waktu lalu.
Benelli, lanjutnya akan membawa
sejumlah produknya termasuk dua
skuternya yakni Benelli Panarea 125
dan Benelli Dong yang diluncurkan pada
gelaran IIMS Hybrid 2021. Menariknya
salah satu dari motor tersebut yakni
Benelli Dong merupakan tunggangan
bermesin listrik.
Tak berhenti disitu, Benelli juga
menyiapkan kejutan dengan akan

kembali melaunching motor baru
mereka pada kesempatan IIMS Hybrid
2022, untuk melengkapi line up motor
mereka.
"Kami sudah mempersiapkan
launching scooter di IIMS Hybrid 2022.
Selain itu kami akan mengadakan
selebrasi Anniversary 100th Benelli
serta banyak kejutan yang akan kami
berikan di IIMS nanti,” tuturnya.
Steven pun mengajak seluruh
peserta pameran, dan masyarakat
umum untuk ikut menyukseskan acara
pameran otomotif IIMS Hybrid 2022,
agar pameran ini bisa berkontribusi bagi
ekonomi dan terus memajukan industri
otomotif di Indonesia.
" J a d i , m a r i k i t a s e m u a i ku t
mensukseskan IIMS Hybrid 2022
dengan menerapkan protokol kesehatan
dan saling menjaga agar kita semua
dapat maju bersama,” tukasnya
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CHERY BAWA MOBIL
LISTRIK & SUV UNGGULAN
PT Chery Motor Indonesia untuk pertama
kalinya akan menjajal pameran otomotif
Indonesia, dengan mengikuti ajang
Indonesia International Motor Show
(IIMS) Hybrid 2022.

D

alam pameran ini, Chery akan
membawa produk unggulannya
yang sudah dikenal di pasar
global dari seri Tiggo Pro, yaitu Tiggo 8
Pro, Tiggo 7 Pro, Tiggo 4 Pro dan Skytour.
Katiga mobil ini sebelumnya sudah
diperkenalkan beberapa waktu lalu.
Menariknya di pameran ini, mereka
juga akan membawa model Sport
Utility Vehocle (SUV) premiumnya yakni
OMODA5. Selain itu, mereka juga
membawa satu unit kendaraan listrik
berbasis baterai, yaitu EQ1.
President Director, PT Chery Motor
Indonesia, Tao Yong mengatakan
sangat bersemangat mengikuti IIMS
Hybrid 2022, karena akan menjadi
perjumpaan resmi pertama Chery
dengan masyarakat Indonesia.
"Kami ingin memperkenalkan
bukan hanya produk-produk Chery yang
sudah banyak dikenal di pasar global,
tetapi juga brand values dan rencana
korporasi yang akan menjadi bagian

dari komitmen kami dalam mendukung
industri otomotif Indonesia,â€ kata
Tao Yong.
Chery mengharapkan pengunjung
dapat merasakan fitur-fitur global
yang dihadirkan pada Tiggo 7 dan
4 Pro, terutama fitur keselamatan
cerdas Chery Tiggo 7 berupa Advanced
Driver Assistance System (ADAS) yang
mencakup Adaptive Cruise Control
(ACC), Blind Spot Detection (BSD),
Forward Collision Warning (FCW), dan
seterusnya.
C h e r y T i g g o 4 P ro m e m i l i k i
fitur keselamatan canggih yang
mengaplikasikan rem cakram ABS dan
Electronic Brake Distribution (EBD) yang
dilengkapi dengan rem parkir elektronik,
empat buah airbag, Electronic Stability
Program (ESP), Traction Control System
(TCS), Roll Stability Control (RCS), Hill
Descent Control (HDC), Hill Start Assist
(HAS), dan Tire Pressure Monitoring
System (TPMS).
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Melalui display yang akan
dihadirkan, Chery ingin menunjukan
bahwa mereka adalah sebuah
p e r u s a h a a n b e r b a s i s te k n o l o g i
yang mengkombinasikan performa
dan efisiensi dalam membangun
produknya.
Dalam pameran tersebut Chery
akan menyediakan unit test drive
bagi konsumen, agar mereka bisa
mendapatkan first impressions dan
merasakan kecanggihan teknologi,
tampilan yang bergaya, dan kualitas
tinggi dari kedua produk tersebut.
Menghadirkan Tiggo 7 Pro, dan
Tiggo 4 Pro di area test-drive IIMS Hybrid
2022, Chery ingin pengunjung bisa
mendapatkan first impressions akan
kecanggihan teknologi, tampilan yang
bergaya, dan kualitas tinggi dari kedua
produk tersebut.
"Kami siapkan unit Tiggo 7 Pro dan
Tiggo 4 Pro untuk masyarakat Indonesia
uji coba di IIMS nanti," ujar Tao.

LINE UP

MAZDA RADEN SALEH
TARGETKAN 100 SPK

Produk Mazda akan ikut nongkrong dan meramaikan pameran Indonesia
International Motor Show (IIMS) Hybrid 2022. Seperti tahun lalu Mazda
akan hadir melalui Dealer Mazda Raden Saleh.

B

ranch Manager Mazda
Raden Saleh, Obie Magribie
mengatakan mereka akan
membawa sejumlah produk mereka
pada pameran otomotif di JIExpo
Kemayoran selama 11 hari tersebut.
"Ada empat unit display yang akan
kita pajang di pameran IIMS Hybrid
2022, ada CX-5, CX-8, Mazda 2 GT dan
rencananya juga kita bawa Mazda CX-9,”
kata Obie Magribie pada Mobilinanews.
com di Jakarta, Senin (28/3/2022)
Mengenai tema booth, mereka tidak
memiliki tema khusus karena kehadiran
dealer Mazda Raden Saleh di pameran
tersebut, murni dari dealer sehingga
hanya fokus untuk menjual produk
andalan mereka.
"Kita tidak punya tema khusus
karena tidak mewakili ATPM. Jadi booth
kita santander saja, dengan membawa
line up produk yang kita andalkan,”
sambungnya.
Mazda Raden Saleh menargetkan

100 SPK dalam hajatan IIMS Hybrid
kali ini. Mereka optimis dengan target
tersebut karena pasar otomotif yang
kini sudah tumbuh lebih baik dari tahun
sebelumnya.

"Kita fokus pada penjualan dan
optimis bisa mencapai target. Pasar
sudah lebih baik dari tahun lalu dan ini
menjadi momen baik untuk penjualan,”
tutupnya.
Tahun lalu, Mazda Raden Saleh
berhasil membukukan SPK hampir
50 unit dalam pameran IIMS Hybrid
yang pertama. Pengalaman ini akan
memberikan mereka semangat untuk
tampil di pameran kali ini.

Obie Magribie
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