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Catatan Redaksi » MPV War

Mobil keluarga atau Multi 
Purpose Vehicle (MPV) 
telah menjadi kendaraan 

favorit di Tanah Air. Hal ini lumrah 
mengingat rata-rata keluarga di In-
donesia memiliki anak lebih dari dua 
dan hanya mampu membeli satu mo-
bil. Karena itu, MPV lewat daya angkut 
penumpangnya yang tinggi menjadi 
pilihan utama. Terlebih ada low-MPV 
dengan harga rata-rata relatif murah.

Sesungguhnya, bila kita bicara 
MPV di Indonesia maka sejarah akan 
menunjuk pada Toyota dan Mitsubishi. 
Ya, dua merek itulah yang pertama kali 
mengantongi izin industri kendaraan 
di dalam negeri dan menggelinding-

kan Toyota Kijang serta Mitsubishi Colt. 
Sayangnya, Colt tidak mampu terus 
mengikuti langkah Kijang. Sementara 
Kijang pun kini mulai tergerus semen-
jak harganya semakin tinggi dan ha-
dirnya Avanza di kelas Low MPV. 

 Namun dalam dua tahun terakhir 
persaingan di segmen Low MPV kian 
memanas. Para pemain lain pun mulai 
ikut berlomba: Nissan Grand Livina 
(2007), Suzuki Ertiga (2012), dan Chev-
rolet Spin (2012). Mereka juga ingin 
merasakan madu manis yang sejak 
2004 dinikmati Avanza dan Daihatsu 
Xenia. Akan tetapi Avanza belum ter-
kalahkan. Setidaknya, hingg Honda 
mulai memasarkan Mobilio (2013). 

CATATAN REDAKSI

Wahyu Lazuwardi
Senior eDiTor Dapurpacu.com

MPV wAR
MENGGERUS DOMINASI AVANZA





6 DP MAG » Vol. 02/Februari 2014

Pembuka » Gempuran Segmen Tergemuk

Avanza dan Xenia adalah dua so-
sok kembar fenomenal. Mobil 
ini tidak lahir begitu saja. Sejak 

awal keduanya diset untuk menjadi mo-
bil utama masyarakat Indonesia, bertu-
kar posisi dengan Toyota Kijang yang 
telah naik status sebagai mobil keluarga 
tingkat mapan, sekaligus ingin marang-
sek ke pasar internasional. 

Kehadiran Avanza-Xenia pada 2003 
telah membuat para produsen kendara-
an lain di Indonesia tak berkutik. Mem-
bangun mobil dengan harga terendah 
di bawah Rp 100 juta bukan pekerjaan 
mudah. Apalagi hanya untuk konsumsi 
sebuah negara. Itu hanya bisa dilaku-
kan oleh produsen yang mampu mem-
produksi dalam volume besar serta 
sanggup menjualnya. 

Karena itu, sebelum tahun 2006 
cuma Toyota dan Daihatsu yang bisa 
melakoni. Manis penjualan pun dira-
sakan kedua merek tersebut. Bahkan 
tiga tahun lalu para pembeli Avanza-

Xenia perlu antri untuk bisa menggara-
sikan low-MPV tersebut di rumah.

Melihat masih besarnya potensi 
pasar low-MPV di Indonesia, Nissan 
pun ambil inisiatif menjual mobil seje-
nis dengan menurunkan Gramd Livina 
(2006). Hanya saja, Nissan perlu meng-
gandeng dua negara, Indonesia dan 
Filipina, agar biaya produksinya seren-
dah Avanza-Xenia. Saat itu Nissan sadar 
dirinya belum mampu memproduksi 
dan menjual mobil di Indonesia seban-
yak Toyota dan Daihatsu.

Setelah itu, Suzuki juga tak mau ke-
tinggalan. Merek ini membangun Ertiga 
di dua negara berkekuatan pasar besar, 
yaitu Indonesia dan India. Sekali lagi, 
upaya itu dilakukan guna mencapai vo-
lume besar sehingga biaya produksi 
tertekan. Hebatnya, Ertiga pernah sem-
pat menyalip penjualan bulanan Xenia, 
walau belum mengancam Avanza.

Selaras dengan Suzuki, General Mo-
tors melakukan hal yang sama. Merek 

PASAR LEZAT
SEKILAS LOw-MPV

SATU DASAWARSA AVANZA DAN XENIA MERASAKAN MANIS PENJUALAN MOBIL 
DI INDONESIA. LOW-MPV INI BAHKAN MAMPU MENGGESER IKON KENDARAAN 
NASIONAL, TOYOTA KIJANG, DAN MENERKAM POPULARITAS MINIBUS YANG 

SEBELUMNYA DIMINATI MASYARAKAT LUAR JAKARTA.
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asal AS ini baru bisa membuat Chevrolet 
Spin setelah menggabungkan kepen-
tingan negara-negara berkembang, ter-
masuk Indonesia, dengan basis di Brasil. 

Terakhir, Honda yang selama ini 
tabu berbicara mobil murah juga ikut 
bermain dengan melempar Mobilio ke 
pasar nasional. Walau berbasis di Indo-
nesia, Mobilio diproduksi secara besar 
karena untuk kebutuhan pasar regional.

Sampai di situkah tekanan yang 
diterima Avanza-Xenia. Hmmm... Tentu 
belum. Masih ada merek lain yang akan 
masuk. Sebut saja, Volkswagen, Renault, 
dan Datsun.
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Toyota Avanza » Penguasa Cari Penantang

PEMEGANG SABUK
MENANTI LAwAN

TOYOTA AVANZA

AVANZA MENUNGGU PENANTANG 
TERKUAT BERTARUNG DI 
PARTAI PUNcAK. MOBIL 
KELUARGA ANDALAN 
TOYOTA INI 
SEMENTARA cUKUP 
MELIHAT HONDA 
MOBILIO YANG 
INGIN MEMUKUL 
JATUH SUZUKI 
ERTIGA, SEKALIGUS 
MENGANDASKAN 
PAMOR NISSAN 
LIVINA DAN cHEVROLET 
SPIN.
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Ini adalah komparasi unik yang 
dilakukan Dapurpacu.com terha-
dap lima kendaraan penumpang. 

Toyota Avanza, sengaja tidak kami ta-
rungkan langsung dengan empat mo-
bil sejenis, Chevrolet Spin, Honda Mo-
bilio, Nissan Livina, dan Suzuki Ertiga. 
Sebab, sebagai pemimpin pasar Avan-

za ibarat pemegang sabuk juara tinju. 
Karena itu, dia pantas menunggu lawan 
yang pa-ling layak menantangnya. 

Pendek kata, jika saja pendatang 
baru, Mobilio, tidak mampu mematah-
kan Ertiga, Livina, dan Spin, maka mim-
pi mengalahkan Avanza seperti mimpi 
di siang bolong.
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Komparasi » Para Penantang Avanza

SALING SERANG
PENANTANG AVANZA

Honda Mobilio vs. Suzuki Ertiga vs. Chevrolet Spin vs. Nissan Grand Livina
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Seperti sudah kami utarakan, maka di dalam foto ini sengaja ti-
dak kami tempatkan Toyota Avanza. Kami harap Anda maklum. 
Memang Avanza jadi terkesan arogan. Tapi begitulah faktanya. 

Sejauh ini posisi penjualan bulanan Avanza belum tergoyahkan. Oleh 
sebab itu, dalam bahasan ini kami hanya ingin memantapkan pada 
empat penantang Avanza, yaitu  (dari kiri-kanan) Honda Mobilio, Su-
zuki Ertiga, Chevrolet Spin, dan Nissan Grand Livina.
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Komparasi » Para Penantang Avanza

EMPAT MOBIL MENcOBA 
MENGGEROGOTI KUE LOW-

MPV YANG SELAMA INI 
HANYA DINIKMATI TOYOTA 

AVANZA DAN DAIHATSU 
XENIA. TAPI SEBELUM 

MENGINcAR POSISI AVANZA, 
MEREKA HARUS BERTARUNG 
MENYISIHKAN PARA PESAING 

LAIN YANG AGRESIf.
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Keempat mobil tersebut kami uji selama dua hari. 
Rute yang dipilih beragam mulai dalam kota hingga 
luar kota. Tak cuma aspal mulus yang jadi santapan 
mereka. Lintasan berkerikil dan tidak sedikit ber-
lubang juga kami hidangkan. Kecepatan rendah di ke-
macetan hingga lesatan tinggi di jalur tol bahkan ikut 
kami rasakan.

Konsumsi bahan bakar yang tercatat di multi-infor-
mation display juga menjadi perhatian kami. Bahkan 
kekuatan akselerasi, pengereman, pengendalian, 
hingga mengetahui kemampuan torsi dalam merang-
kak di tanjakan menjadi bahan perbandingan kami.

Pengujian tentu tidak sebatas pada urusan per-
forma di jalan. Ertiga, Grand Livina, Spin, dan Mobilio 
juga melewati serangkaian penelitian kekuatan fitur. 
Kami tak hanya menghitung jumlah fitur di masing-
masing kontestan. Kualitas material, dan fungsi yang 
diberikan ikut kami ukur.

Selain itu, faktor kenyamanan penumpang tak luput 
dari perbincangan tim penguji Dapurpacu.com. Se-
perti Avanza, keempat penantang memiliki tiga baris 
bangku. Kami duduk di semua posisi untuk mengukur 
tingkat kenyamanan kaki dan punggung penumpang. 
Akses masuk ke kabin juga jadi pertimbangan untuk 
mencari mana mobil paling memikirkan kenyamanan 
penumpang. 

Semua pengujian tersebut tampaknya wajib diberi-
kan untuk empat penantang Avanza. Sebab, seperti 
kita tahu, kekuatan Avanza sejauh ini sudah dibuktikan 
oleh konsumen di seluruh Indonesia hingga 27 nega-
ra di dunia, mulai dari Asean, Timur Tengah, Afrika, 
hingga Amerika Latin. 

Avanza, selain sebagai pelopor low-MPV juga 
bermahkota mobil terlaris di Indonesa. Hingga satu 
dasawarsa mobil yang mulai dijual pada 2004 ini sudah 
mengoleksi penjualan hampir 11 juta unit.
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Komparasi » Para Penantang Avanza

Di bawah pengaruh merek Toyota 
yang sudah mendarah daging di Tanah 
Air, Avanza langsung membius kon-
sumen di Tanah Air. Bersama kemba-
rannya, Daihatsu Xenia, dua mobil ini 
mencaplok manisnya kue terbesar dari 
seluruh segmen kendaraan di Indone-
sia. 

Hebatnya, Toyota dan Daihatsu mem-
beri pilihan beragam untuk Avanza dan 
Xenia dengan pembagian kekuatan 
yang cantik. Untuk Xenia tersedia pilih-
an mesin 1.0-liter dan 1.3-liter, semen-
tara Avanza 1,3-liter dan 1,5-liter. Semua 
mesin tersebut mengonsumsi bahan ba-
kar bensin.

 Strategi penerapan mesin seperti 
itu sekaligus membuat posisi Avanza 
dan Xenia seungguhnya sulit digoyang 
kompetitor. Butuh tenaga dan modal be-
sar untuk sebuah merek jika ingin me-
nyaingi kekuatan kolaborasi Toyota dan 
Daihatsu. 

Karena itu, tidak mengherankan bila 
kompetitor Avanza-Xenia muncul tiga 
tahun setelah keduanya bermain sendi-
ri. Kompetitor pertama adalah Nissan 
Grand Livina, disusul Suzuki Ertiga, dan 
Chevrolet Spin pada 2013, serta Honda 
Mobilio yang mulai dipasarkan awal 
2014.

Keempat mobil tersebut menggen-
dong mesin bensin berbeda, namun bisa 
dikatagorikan dalam 1.5-liter. Artinya, 
memang disiapkan untuk mengincar sa-
buk juara Avanza. Hanya saja sementara 
ini cuma Spin yang menawarkan dua 
tipa mesin, yaitu diesel dan bensin. Se-
dangkan Ertiga juga punya varian diesel 
di India, namun belum berani dimasuk-
kan ke Tanah Air.
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BUKAN PERKARA  
MUDAH MENGGOYANG 

DOMINASI AVANZA. 
KUALITAS DAN 

DURABILITAS PEMIMPIN 
PASAR INI SUDAH 
DIRASAKAN DI 27 
NEGARA DI DUNIA.
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Profile Penantang » Honda Mobilio

CALON IDOLA BARU
HONDA MOBILIO
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Kehadiran Honda Mo-
bilio menjadi era baru 
bagi PT Honda Pros-

pect Motor (HPM) karena akhir-
nya mau masuk arus permainan 
low-MPV. Padahal dulu Honda 
terkesan menghindari. Honda 
merasa citra produkya tidak co-

cok dengan mobil murah. Tapi 
kue besar memang menggoda. 
Honda juga ingin merasakan nik-
matnya keuntungan bermain di 
segmen gemuk. Apalagi Honda 
Freed tidak bisa diandalkan di 
segmen mobil keluarga. 

Nah, untuk mencapai hasil 

BANYAK cALON KONSUMEN TERPESAONA DENGAN 
BENTUK BODI MOBILIO. MEREKA PUN BERANI MEMBELI 

SEBELUM MELIHAT KONDISI INTERIORNYA.

UNIT TEST
TIPE E

HARGA Rp 179 Juta

TRANSMISI 5 Speed Manual
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Profile Penantang » Honda Mobilio

maksimal, Honda melakukan riset pan-
jang. Sifat konsumen Avanza di  Indone-
sia menjadi fokus perhatian. Namun biar 
biaya produksinya murah maka Honda 
butuh jumlah masif. Karena itu, dibuat-
lah sebuah platform yang bisa dibagi. 
Hasilnya, terciptalah Brio dan Mobilio 
dari platform yang sama. 

Pendek kata, ketika Mobilio muncul 
pertama kali, publik langsung terpe-
sona. Mobilio dianggap sosok cantik. 
Dia seperti menghilangkan dahaga 
konsumen yang bosan dengan bentuk 
Avanza dan Ertiga yang monoton. 

DESaIn & MatErIal
Melebur bentuk Brio di depan dan Od-
yssey di belakang, Mobilio langsung 
menjadi idola baru. Secara keseluru-
han Mobilio menawarkan bentuk pipih, 
dengan moncong dan atap lebih rendah 
dari Avanza dan Ertiga. Sepintas bentuk 
Mobilio setipikal dengan Grand Livina. 
Selain menawarkan cita rasa modern, 
desain seperti itu menghasilkan ham-
batan angin lebih kecil. Efeknya, kon-
sumsi bahan bakar bisa dipangkas.

Sayangnya, kecantikan desain eks-
terior tidak diimbangi di interior. Masuk 
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ke kabin Mobilio terasa seperti di dalam 
Brio. Kualitas pelastik yang dipakai juga 
terkeasa murahan. Kenapa Honda ti-
dak memberi sentuhan gaya Odyssey 
dengan material setimpal dengan Jazz? 
Mungkin terpentok masalah harga. Pun 
demikian, desain kabin Mobilio tidak 
kalah jauh dengan para kompetitor.

O ya, bodi Mobilio tidak sepanjang 
Grand Livina, sementara sumbu roda 
kalah dari Ertiga. Karena itulah, Mobilio 
perlu memasang bangku-bangku tipis 
agar ruang-ruang kaki penumpang bisa 
leluasa. Sedangkan untuk mengantisi-

pasi jalan rusak dan banjir, dibuatlah 
ground clereance tinggi (189 mm). 

PErforMa & HanDlIng
Mobilio diperkuat mesin i-VTEC  1,5-li-
ter bertenaga 118 hp pada 6.600 rpm 
dengan torsi 145 hp pada 4.600 rpm. 
Sedangkan untuk transmisi disediakan 
dua pilihan, manual 5-speed dan oto-
matis CVT.

Mesin tersebut memberikan aksele-
rasi responsif pada putaran mesin ten-
gah. Ketika kami mengajaknya melesat 
120-140 kpj Mobilio memperlihatkan 
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Profile Penantang » Honda Mobilio
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kesetabilan. Suspensi rigid menolong 
ketika dia diajak manuver. Beruntung 
dengan performa yang responsif Mo-
bilio masih bisa menghasilkan konsum-
si BBM 12,1 km/liter.

KEnyaManan & fItur
Kecuali penumpang di bangku baris 
ketiga yang tersiksa, penumpang di 
baris kedua bisa bergerak leluasa. Lu-
tut tidak sampai menyentuh bangku 
depan, sementara ruang kepala masih 
cukup lapang. Fleksibilitas bangku Mo-
bilio dibuat sepandai Jazz sehingga ak-

ses penumpang mudah. Namun ketika 
bangku belakang dilipat untuk mencip-
takan bagasi tambahan, maka dia tidak 
menghasilkan lantai rata. Berbeda de-
ngan Ertiga dan Grand Livina.

Layaknya mobil keluarga, ruang 
kompartemen juga mudah ditemui. 
Mobilio menyediakan tempat mena-
ruh botol mulai di kursi depan, konsol, 
tengah hingga belakang. Fitur kesela-
matan berupa dual-airbags sudah terse-
dia di semua varian. Namun untuk rem 
ABS hanya tersedia di varian termewah, 
Prestige.
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Profile Penantang » Suzuki Ertiga

Kehadiran Suzuki Ertiga pada 2012 lang-
sung menarik simpati. Sebab dialah satu-
satunya kendaraan keluarga yang secara 

bentuk bisa menyaingi langsung Avanza. Apalagi 
citra merek Suzuki tidak bisa dilihat sebelah mata. 
Ertiga memang menawarkan aura dinamis pada 
eksterior maupun interior. Orang pun bisa langsung 
bersahabat dengannya karena auranya sehati de-
ngan Suzuki Swift. Lewat suntikan serum Swift maka 
pengendaraan Ertiga juga mendapat jaminan kesan 
berkendara layaknya hatchback yang lincah dan 
dinamis.

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) tergolong suk-
ses meracik Ertiga. Mobil tujuh penumpang ini 
langsung diburu. Para pemburunya pun bukan 
konsumen baru. Banyak pembeli Ertiga justru dari 
mereka yang pernah memiliki Avanza. Alih-alih 

DINAMIS
SUZUKI ERTIGA

ERTIGA SEPERTI SEBUAH AVANZA YANG 
DIASAH LEBIH TAJAM. BODI KOKOH. DESAIN 

SEGAR. MATERIAL BAIK. DIA SEHARUSNYA 
PUNYA cAKAR UNTUK NAIK KE ATAS.
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UNIT TEST
TIPE GX

HARGA Rp 189,9 Juta

TRANSMISI 4 Speed Manual
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Profile Penantang » Suzuki Ertiga

hendak memperbarui mobilnya, mere-
ka justru mengganti dengan Ertiga.

 Beruntung setelah itu kebanyakan 
konsumen Ertiga puas. Cerita dari mu-
lut ke mulut pun berkembang secara 
berantai. Ini menjadikan popularitas Er-
tiga semakin tinggi. Bahkan penjualan 
bulanan Ertiga sempat menyalip Xenia 
dengan rata-rata per bulan mencapai 
5.000 unit.

DESaIn & MatErIal
Sebelum datang Mobilio, konsumen 
low-MPV merasa memiliki pilihan le-

bih segar denga hadirnya Ertiga. Tidak 
cuma desainnya yang padat. Ertiga se-
perti atlit yang keluar dari ruang fitnes. 
Dia kelihatan kokoh, bahkan dari semua 
pemain. Menurut kami, desain Ertiga 
yang sederhana justru membuatnya 
mampu menghadapi perubahan zaman. 

Demikian pula interiornya. Kendati 
serupa dengan Swift, namun corak yang 
diberikan berbeda, sehingga tampak 
modern. Coba saja kita rasakan kete-
duhan yang diciptakan kelir beige di-
padukan silver di dalam kabinnya.

 Keunggulan lain yang diberikan 
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Ertiga dibandingkan kompetitornya ter-
dapat pada kualitas material eksterior 
dan interior yang lebih baik. Anda bisa 
merabanya sendiri untuk membuktikan 
itu. Setidaknya, kualitas plastik pada 
dashboard dan trim-trim pintu tidak 
sekasar Mobilio.

PErforMa & HanDlIng
Ertiga memiliki kapasitas dan performa 
mesin paling kecil di kelasnya. Tapi 
apakah menghambat pergerakkan-
nya? Tidak juga. Performa mesin Ertiga 
layak untuk kendaraan sekelasnya. Toh, 

bila Anda punya pikiran konyol dan 
ingin membawa keluarga berlari 150 
km/jam, Ertiga bisa melakukan. Tapi 
untuk apa? Lebih baik pertimbangkan 
efisiensi yang diberikan. Dalam catatan 
pengujian kami rata-rata konsumsi BBM 
Ertiga mencapai 10,7 km/liter (Tipe GX 
AT). Tidak lebih irit dari Mobilio yang 
bobotnya lebih ringan.

Catatan penting lain, mesin Ertiga 
mengeluarkan suara rendah dengan 
respon akselerasi halus. Tenaga mesin 
akan mulai kita rasakan ketika rpm di-
tarik ke titik tengah. Seiring itu, getaran 
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mesin akan ikut meningkat dan terasa di 
kabin. Ya, hampir sama dengan semua 
pesaingnya. 

Meki begitu, dengan sumbu roda 
terpanjang di kelasnya Ertiga mem-
berikan efek manuver serta kesetabilan 
yang baik. Keunggulan itu sangat terasa 
saat kecepatan tinggi. Kondisi ini pula 
yang membuat berkendara dengan Er-
tiga tidak melelahkan.

KEnyaManan & fItur
Bangku tebal dan bahan pembung-
kus berkualitas jempol. Inilah satu fak-

tor yang membuat penumpang betah 
duduk di semua posisi. Sayangnya, 
akses penumpang ke bangku baris ke-
tiga cukup rumit lantaran model lipa-
tan bangku yang terbatas. Ini berbeda 
dengan penumpang baris kedua yang 
dimanjakan dengan pintu lebar.

Nah, sementara para rival sulit mem-
buat rata lantai bagasi, Ertiga justru bisa 
melakukannya. Tapi agar bisa seperti 
itu, posisi bangku baris kedua harus 
sedikit dimajukan. Ini mengorbankan 
kenyamanan penumpang baris kedua. 
namun, tetap masih bisa diterima.
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SPIN TELAH MEMBERIKAN 
JAWABAN TERHADAP 

KUALITAS DAN DESAIN 
YANG SELAMA INI TIDAK 

MEMUASKAN KONSUMEN 
AVANZA.TAPI MEREK 
INI BERADA DI ATAP 

PEMASARAN YANG LEMAH.

Lama General Motors (GM) menyiapkan model Chevrolet 
untuk melawan Avanza. Studi bahkan harus dilakukan di 
banyak negara dengan fokus Indonesia dan Brasil. GM 

sengaja melakukan riset matang karena tahu kekuatan yang akan 
dihadapinya. Sayangnya, suara dari GM Indonesia tidak semua-
nya didengar dan aplikasi. Walau akhirnya menetaskan Spin 
dengan bentuk matang meyerupai TrailBlazer, beberapa fitur 
pada Spin terasa kurang pas di Indonesia. Fitur itu terdapat pada 

UNIT TEST
TIPE LTZ Diesel

HARGA Rp 195,8 Juta

TRANSMISI 5 Speed Manual
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kelemahan bangku baris kedua yang ti-
dak bisa ditekuk penuh sehingga meng-
hambat akses penumpang baris ketiga.

Di luar hal tersebut, Spin cukup pun-
ya gigi untuk melukai lawan-lawannya. 
Kualitas material dan konstruksi bodi 
Spin termasuk pilihan terbaik. Menurut 
sumber dekat Dapurpacu.com di GM,  
titik pengelasan rangka Spin jauh lebih 
banyak dari Avanza. Inilah yang mem-
buat ongkos produksi Spin cukup mahal 
ketimbang para kompetitornya. Namun 
hal itu tetap dilakukan guna mengejar 
tingkat keselamatan pengendara dan 

penumpang bila terjadi benturan keras.
Sayangnya, bisnis GM di Indonesia 

tidak terlalu baik. Citra merek ini surut 
dalam tiga tahun terakhir. Masalah sub-
yektif ini mau tidak mau berimbas pada 
kepercayaan konsumen di Indonesia. 
Padahal, Spin memiliki tipe bermesin 
diesel yang kuat untuk urusan aksele-
rasi, kendati belum tersedia versi trans-
misi otomatis. 

DESaIn & MatErIal
Konsumen Indonesia mungin belum ter-
biasa dengan bentuk desain eksterior 
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yang ditawarkan Spin. Padahal, dalam 
pandangan kami, Spin memiliki karak-
ter desain yang kuat yang membeda-
kan dirinya dengan kompetitor. Dengan 
desain seperti itu, Spin tak hanya terke-
san kokoh, tapi juga mewah. Lihat saja 
potongan pintu bagasi yang tidak se-
perti kebanyakan MPV.

Kekuatan desain eksterior Spin dii-
kuti dengan kualitas material interior 
yang mumpuni. Di sini terlihat Chevro-
let tidak hanya meriset selera konsumen 
Indonesia. Bangku tebal dengan pelapis 
halus, serta dashboard unik berplas-

tik lembut adalah jawaban bahwa Spin 
berkualitas global.

PErforMa & HanDlIng 
Dalam pandangan kami, tipe berme-
sin diesel adalah Spin yang paling pu-
nya taring. Belum ada lawan yang bisa 
menyaingi. Diesel 1.3-liter commonrail 
turbo yang digendong Spin menghasil-
kan respon akselerasi spontan. Hal 
itu berkat torsinya yang besar. Jadi ja-
ngan heran bila lawan-lawannya akan 
kewalahan menandingi Spin berlari di 
tanjakan. 
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Kendati diesel, jangan mengira ge-
taran yang dihasilkan besar. Anda atau 
siapapun mungkin bisa terkecoh dan 
mengira Spin yang kami kendarai ber-
mesin bensin. Apalagi ketika melihat 
kami sedang manuver. Spin bisa be-
prilaku stabil akibat ground clearance 
rendah dan sistem suspensi dinamis 
yang dimilikinya.

KEnyaManan & fItur
Satu-satunya yang membuat kami mem-
beri jempol terbalik kepada Spin adalah 
bangku baris kedua yang tidak bisa 

bergeser maju-undur. Mengapa GM 
tidak meniru kepandaian kursi Chevy 
Zafira. Kursi itu hanya membuat penum-
pang sulit bergerak leluasa.

Beruntung akses masuk penum-
pang baris ketiga mudah. Beruntung 
pula Chevrolet menaruh cerobong AC 
di atap belakang sehingga udara sejuk 
bisa tersebar merata. Desain posisi AC 
sekaligus membuat ruang kepala terasa 
lapang. O ya, versi diesel yang kami 
pakai ini juga telah dilengkapi fitur air-
bag tunggal pada pengemudi serta rem 
ABS.
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KENYAMANAN
NISSAN GRAND LIVINA

GRAND LIVINA SEOLAH BERJALAN 
SENDIRI. DIA TIDAK MEMUSINGKAN JALAN 
BERLUBANG ATAU BANJIR. TERPENTING 
BAGINYA PERfORMA DAN DINAMIKA GERAK.
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N issan Grand Livina dipromosi mampu menghadirkan fun to 
ride bagi penggunanya. Itu tidak berlebihan. Kami sudah 
buktikan. Dibandingkan kompetitor, Grand Livina lebih 

menyenangkan. Terutama ketika kami mengajaknya berlari ken-
cang dan manuver. Ya, penantang pertama Avanza ini lebih jinak di 
dua kawasan permainan itu. Ini terjadi karena Grand Livina menca-
plok chassis monokok dengan glround clearance dan atap rendah.

Grand Livina generasi kedua ini tidak memiliki karakter berbeda 
dengan model sebelumnya yang hadir perdana pada 2006. Sebab 
perubahan hanya terjadi pada eksterior dan interior. Lewat bekal pe-
rubahan itu Grand Livina jadi lebih segar dan senada dengan dere-
tan model-model Nissan terbaru. Perubahan desain juga mendorong 

UNIT TEST
TIPE Highway Star

HARGA Rp 226,2 Juta

TRANSMISI CVT
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rasa percaya diri Grand Livina yang kini 
mendapat tekanan baru dari Mobilio. 

DESaIn & MatErIal
Sejatinya, Grand Livina ingin bermain 
sendiri. Dia seakan tidak terpengaruh 
dengan persaingan yang dilakukan 
para kompetitornya. Coba saja lihat 
bentuk eksteriornya. Grand Livina ti-
dak memusingkan persoalan jalan 
berlubang dan banjir. Bagi Nissan, ter-
penting adalah performa dan dinamika 
gerak yang mantap.

Lihat juga material dan aksesori 

yang ditempelkan pada eksterior tipe 
tertinggi yang kami coba ini (Highway 
Star 1.5 AT). Jelas-jelas semua itu meru-
pakan tandingan bagi Kijang Innova. 

Nuansa mewah juga terpancar di 
dalam kabin. Seluruh kursi dibalut ku-
lit berwarna krem. Sementara pada 
bangku baris kedua terdapat sandaran 
tangan plus tempat minum. Aura elegan 
juga muncul lewat sentuhan kayu di 
dashboard. 

Pada tipe ini penumpang belakang 
masih dimanjakan dengan fitur hiburan 
berupa layar monitor di atap. Sayang-
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nya, karena atap rendah Grand Livina 
tidak bisa memberi cerobong AC gan-
dan di belakang. Penggantinya, saluran 
AC diletakkan di antara bangku depan. 
karena itu, hembusannya tidak sampai 
ke bangku baris ketiga.

PErforMa & HanDlIng
Grand Livina mengusung mesin 1,5-li-
ter bertenaga 109 hp pada 5.600 rpm 
dan torsi 143 Nm pada 4.000 rpm. Da-
pur pacu ini telah mengalami revisi dari 
versi sebelumnya. Dibekali transmisi 
otomatis CVT, mesin yang telah diper-

baiki itu kini lebih hebat BBM hingga 4 
persen (10,1 km/liter).

Berkendara dengan Grand Livina 
membawa kita seolah sedang mengen-
dalikan sebuah sedan. Posisi duduk 
rendah yang tidak melelahkan, pan-
dangan luas yang tidak terhalang pilar 
A menjadikan pengemudi lebih per-
caya diri ketika kecepatan tinggi. Hal 
itu kami temukan ketika memacu di atas 
kecepatan 100 kmj. 

Kami juga salut dengan stabilitas 
Grand Livina. Gaya manuvernya man-
tap dan respon kemudinya terkendali. 
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hanya saja, kami tidak cukup punya ny-
ali ketika mengajaknya bermain di jalan  
berlubang. Body kit yang dipasangkan 
pada varian ini sewaktu-waktu bisa ter-
sangkut di batu.

KEnyaManan & fItur 
Kabin Grand Livina bisa membuat kita 
lupa sedang berada di dalam low-MPV. 
Tak terkecuali ketika Anda duduk di 
bangku baris kedua. Rasa yang ditawar-
kan mobil ini justru seperti sebuah MPV 
besar, atau sedikit menyerupai sedan.  

Urusan hiburan juga tidak ada tan-

dingan. Grand Livina termahal yang 
kaji cicipi dilengkapi dua layar monitor 
besar: satu di depan utnuk pengemudi, 
datu tergantung di atap untuk penum-
pang. Nissan juga membekali sensor 
parkir video yang memudahkan bagi 
pengendara pemula dan wanita.

Namun, seperti kompetitornya, kursi 
baris ketiga tidak cukup nyaman untuk 
diisi orang dewasa. Terlampau sempit 
dan terkesan sesak karena atap yang 
mulai menempel kepala penumpang. 
Karena itu, lebih baik kursi baris ketika 
hanya diisi anak-anak.



DESAIN SEDERHANA 
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YANG DIIMBANGI 

PERfORMA IDEAL TELAH 
MENDUDUKKAN ERTIGA 
SEBAGAI PILIHAN KAMI.
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PENANTANG
IDEAL

PEMENANG KOMPARASI

Dari keempat merek low-MPV yang telah kami coba terlihat 
jelas bahwa Suzuki Ertiga merupakan penantang frontal 
bagi Toyota Avanza. Hal tersebut dapat dilihat dari bentuk 

eksterior Ertiga yang segaya dengan Avanza. Begitu pun interiornya. 
Ertiga benar-benar ingin membenturkan diri dengan Avanza. 

Sementara tiga penantang lain, Honda Mobilio, Nissan Grand Liv-
ina, dan Chevrolet Spin, ingin membidik Avanza dengan keunggu-
lan di sisi lain yang tidak dimiliki sang penguasa pasar. Setidaknya, 
potongan bodi ketiga merek tersebut menawarkan sensasi dan cita 
rasa baru. Meski demikian, segala hal yang diberikan pada interior 
hampir sebanding. 

Namun di sini kami harus memilih yang terbaik. Hanya satu yang 
akan kami pilih. Dan, pemenangnya adalah Suzuki Ertiga. Dialah so-
sok paling pas buat konsumen yang terlanjur bosan dengan bentuk 
serta suguhan fitur Avanza. Selain itu, Ertiga memenuhi kriteria seba-
gian besar konsumen low-MPV yang menghendaki kendaraan ber-
moncong tinggi dengan ground clearance yang bisa menghadapi 
jalan buruk dan banjir.

Dalam aspek performa, Ertiga menyimpan energi ideal untuk 
penggunaan dalam kota dan luar kota. Kesetabilanya ketika diken-
darai mantap dan penumpang dimanjakan dengan material interior 
yang baik.  Belum lagi jaringan purna jual Suzuki akan memudahkan 
pelayanan bagi konsumennya di seluruh Indonesia.

SUZUKI ERTIGA MEMENUHI STANDAR KEINGINAN 
KONSUMEN LOW-MPV DI INDONESIA



SeLuruh anggota tim Dapurpacu.
com sepakat bahwa Mobilio diran-
cang deangan desain eksterior yang 
matang. Kharismanya sebagai mobil 
mahal ketara melalui potongan 
moncong, samping hingga belakang 
yang berkarakter agresif elegan.

SuzuKI Ertiga merupakan pilihan 
tepat untuk konsumen yang secara 
tradisional masih membutuhkan 
kendaraan keluarga bermoncong 
dan ground clearance tinggi. Di 
samping itu, Ertiga masih memberi-
kan desain segar dan kualitas mate-

Hanya saja kami tidak mene-
mukan kebanggaan yang sama 
manakala memasuki kabinnya yang 
lapang. Bangku-bangku Mobilio 
tipis. Ini melelahkan untuk perjala-
nan jauh. Plastik-plastik pembuat 
dahsboard dan trim pintu juga tidak 
sehalus bodi luarnya.

Di luar itu, Mobilio bisa mene-
gaskan strata pemiliknya. Membeli 
Mobilio berarti Anda dan keluarga 
masuk dalam katagori orang-orang 
mapan bergaya modern. Ini sama 
dengan ketika Anda membeli Nissan 
Grand Livina atau Chavrolet Spin.

rial yang baik di hampir semua sisi.
Kendati memiliki performa lebih 

rendah dibandingkan rival-rivalnya, 
namun aspek pengendaraan Ertiga 
sudah memenuhi standar kebutuhan 
berkendara keluarga di dalam dan 
luar kota.

Dengan bangku-bangku tebal 
dan fitur fungsional di kabin, Ertiga 
bisa menjawab kebutuhan keluarga 
ketika seluruh bangku terisi penum-
pang. Lepas dari itu, Ertiga juga 
layak dijadikan sebagai mobil per-
tama dan satu-satunya yang dimiliki 
keluarga Anda.
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SebeNArNyA kami ingin men-
contreng empat bintang untuk Chev-
rolet Spin bermesin diesel ini. Tapi 
predikat itu tidak bisa kami berikan 
sekarang. Pasalnya, model transmisi 
manual begitu melelahkan ketika 
berada di tengah kemacetan Jakarta.

ApAbILA Anda pribadi yang ingin 
dominan menggunakan kendaraan 
untuk mobilitas sehari-hari, sekali-
gus memboyong keluarga di hari-
hari tertentu, maka pilihan paling 
tepat bisa ditujukan kepada Nissan 
Grand Livina. 

Buat orang-orang berpikiran 
maju dan berani tampil beda, Spin 
adalah jawaban. Mobil keluarga ini 
berkarakter kokoh. Bukan hanya 
dari tampilan eksteriornya, tapi juga 
mesin dieselnya yang kuat. Bahkan 
material interior Spin memberi ke-
banggaan tersendiri.

Kami mendukung Anda membeli 
Spin hanya jika jarak rumah dengan 
bengkel resmi Chevrolet tidak ter-
lalu jauh. Pasalnya, di tengah jumlah 
jaringan yang minim, kecepatan 
pelayanan di bengkel belum lebih 
baik dari merek-merek Jepang.

Performa tinggi di putaran 
rendah, pengendalian, dan keseim-
bangan Grand Livina mendukung di 
lintasan cepat. Mobil ini tak mudah 
oleng oleh jalan bergelombang, 
meski Anda harus hati-hati manaka-
la menghadapi jalan berlubang dan 
banjir karena mobil ini rendah.

 Selain itu, Grand Livina menyim-
pan keistimewaan pada pilihan 
kualitas material interior dan fitur-
fitur hiburan. Tapi sayang harga un-
tuk tipe terbaik Grand Livina begitu 
tinggi, hingga bisa untuk membeli 
kelas di atasnya.
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DUEL ISI KEPALA
MOBILIO vs. AVANZA
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PENANTANG SENGIT AVANZA JUSTRU AKAN TERJADI DENGAN 
MOBILIO. fAKTOR ISI KEPALA KONSUMEN YANG MEMPENGARUHI 

TERJADINYA PERTEMPURAN KEDUANYA.
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Kami bisa paham isi kepala 
konsumen Indonesia terha-
dap siapa yang paling pantas 

menantang Toyota Avanza. Ya, mereka 
dan juga Anda mungkin lebih senang 
menimbang Honda Mobilio ketimbang 
Suzuki Ertiga. Itu karena di kepala Anda 
terlanjur dikuasai citra merek Honda.  

Bagi kebanyakan konsumen di In-
donesia, Honda berarti produk dengan 
kualitas baik, berasa premium, hemat 
bahan bakar, tahan lama, dan harga 
jual kembali tinggi. Sementara Suzuki 
dianggap sebagian konsumen sebagai 
merek kedua yang tidak lebih eksklusif 
dari Toyota, Honda, atau bahkan Nissan. 

Padahal Suzuki bukan merek kecil di 
Tanah Air. Lihat saja ketika Suzuki mene-
taskan Ertiga. Konsumen yang bosan 
dengan Avanza langsung mengejarnya. 
Ertiga pun dianggungkan karena mem-
berikan kualitas lebih baik dan rasa 
berkendara yang baru.

Namun kini Suzuki bukan merasakan 
tekanan balik dari Avanza yang telah 
memperbaiki diri dengan beberapa fi-
tur baru. Suzuki justru khawatir penjua-
lan Ertiga tergerus Honda Mobilio yang 
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HONDA DIANGGAP MEREK BERKUALITAS, BERASA PREMIUM, 
HEMAT BAHAN BAKAR, TAHAN LAMA, DAN HARGA JUAL KEMBALI 

TINGGI. TAPI TOYOTA JUGA PUNYA KEKUATAN SEPERTI ITU.
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dijual sejak akhir 2013. Bahkan 
Toyota pun menganggap serius 
kehadiran Mobilio. 

Padahal Avanza memiliki be-
berapa keunggulan dibanding-
kan Mobilio. Bahkan kekuatan 
merek Toyota masih berada di 
atas Honda. Tapi konsumen In-
donesia masih sering mengede-
pankan emosional dan ceder-
ung mengikuti pola arus. Desain 
eksterior Mobilio yang menarik 
bisa menjadi pengaruh besar 
bagi berkurangnya penjualan 
Avanza. 

Belum lagi tawaran harga 
Mobilio yang berada di antara 

Rp 159,5-198,5 juta (OTR-Jakarta) 
bisa jadi nilai tambah. Saat ini 
saja Honda optimis mampu men-
jual Mobilio sebanyak 8.000 unit 
perbulan. Memang masih jauh 
dari Avanza yang sudah men-
goleksi 17 ribu unit per bulan.

Pendek kata, bukan cerita 
mustahil bila pada bulan-bulan 
ke depan Mobilio akan memberi 
tekanan lebih kuat kepada Avan-
za. Namun bisa juga terjadi se-
baliknya ketika calon konsumen 
akhirnya tahu bahwa membeli 
Mobilio berarti hanya merumah-
kan merek Honda dan membeli 
wajah cantik.

BISA TERJADI SEBALIKNYA KETIKA KONSUMEN TAHU 
MEMBELI MOBILIO BERARTI HANYA MERUMAHKAN 

MEREK HONDA DAN DESAIN cANTIK.



MErEK HONDA NISSAN CHEVROLET

MoDEl MOBILIO GRAND LIVINA SPIN

varIan E (MT) Highway Star CVT LTZ 1.3 Diesel (M/T)

Harga Rp 179.000.000 Rp 226.200.000 Rp 195.800.000

MESIn

tIPE L15A HR15DE 1.3 CDRi

KaPaSItaS (cc) 1.496 1.498 1.248

SIlInDEr 4 4 4

KatuP 16 SOHC 16 DOHC 16 DOHC

DIaMEtEr X langKaH 73.0 x 89.4 78.0 x 78.4 69.6 x 82.0

tEnaga (hp) 118/6.600rpm 109/5.600rpm 75/4.000rpm

torSI (nm) 145/4.600rpm 143/4.000rpm 190/1.750rpm

tranSMISI 5-speed MT CVT 5-speed MT

KEMuDI Rack & Pinion Rack and Pinion Rack and Pinion

rEM DEPan Cakram Cakram Cakram

rEM bElaKang Drum Drum Drum

SuSPEnSI DEPan McPherson Struts with 
coil spring

McPherson Struts with 
coil spring

McPherson Struts with 
coil spring

SuSPEnSI bElaKang Torsion Axle Beam Torsion Axle Beam Torsion Axle Beam

ban DEPan 185/65 R15 185/65 R15 195/65 R15

ban bElaKang 185/65 R15 185/65 R15 195/65 R15

fItur

AC Ada Ada Ada

AUDIO Ada Ada Ada

KUNCI SENTRAL Ada Ada Ada

JENDELA OTOMATIS Ada Ada Ada

SPION OTOMATIS Ada Tidak Ada

ABS/EBD/BA Ada/Ada/Tidak Ada/Ada/Ada Ada/Tidak/Tidak

AIRBAG Ada Ada Ada

PEnIlaIan

PERFORMA

RIDE & HANDLING

PENGEREMAN

EKONOMIS

FUNGSI

KESELURUHAN
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MErEK SUZUKI TOYOTA

MoDEl ERTIGA AVANZA VELOZ

varIan GX (AT) 1.5G (AT)

Harga Rp 190.400.000 Rp 192.200.000

MESIn

tIPE K14B 3SZ-VE

KaPaSItaS (cc) 1.373 1.495

SIlInDEr 4 4

KatuP 16 DOHC 16 DOHC

DIaMEtEr X langKaH 73.0 x 82.0 72.0 x 91.8

tEnaga (hp) 95/6.000rpm 104/6.000rpm

torSI (nm) 130/4.000rpm 136/4.400rpm

tranSMISI 4-speed AT 4-speed AT

KEMuDI Rack and Pinion Rack and Pinion

rEM DEPan Cakram Cakram

rEM bElaKang Drum Drum

SuSPEnSI DEPan
McPherson Struts with 

coil spring
McPherson Struts with 

coil spring

SuSPEnSI bElaKang Torsion Axle Beam Torsion Axle Beam

ban DEPan 185/65 R15 185/65 R15

ban bElaKang 185/65 R15 185/65 R15

fItur

AC Ada Ada

AUDIO Ada Ada

KUNCI SENTRAL Ada Ada

JENDELA OTOMATIS Ada Ada

SPION OTOMATIS Ada Ada

ABS/EBD/BA Ada/Ada/Tidak Ada/Ada/Ada

AIRBAG Ada Ada

PEnIlaIan

PERFORMA

RIDE & HANDLING

PENGEREMAN

EKONOMIS

FUNGSI

KESELURUHAN
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Ketahuilah bahwa low-MPV merupakan mobil 
keluarga. Ini artinya, mobil tersebut harus 
menjadi proritas utama keluarga, sementara 

kebutuhan pribadi berada di belakangnya. Nah, atas 
fakta itulah maka sebelum membeli low-MPV ada baik-
nya Anda melakukan konsultasi minimal kepada pa-
sangan Anda.

Hindari membeli low-MPV karena Anda diiming-
imingi tawaran diskon menarik dari penjual. Diskon itu 
bisa seperti pisau bermata dua. Di satu sisi meringankan 
beban biaya, namun di sisi lain bisa berarti produk yang 
ditawarkan sebenarnya kurang peminat. Ingatlah bahwa 
besarnya diskon yang Anda terima tidak akan pernah 
sebanding dengan kekecewaan bila Anda mengalami-
nya kelak.

Lihat desain eksterior. Di sini bukan berarti Anda ha-
rus memilih mobil yang memiliki bentuk cantik karena 
banyak pahatan-pahatan di bodi yang dinamis. Untuk 
Anda tahu, semakin rumit sebuah desain bodi maka se-
makin sulit memperbaikinya. Bayangkan saja bila bodi 
mobil Anda rusak akibat terbentur. Apakah Anda siap 
mengganti panel karena tidak bisa diketok dan dicat se-
cara sederhana?

Pegang dan rasakan kualitas interior. Jangan ragu 
meninggalkan produk dengan kualitas material interior 
murahan. Ingat, low-MPV yang akan Anda beli bakal di-
gunakan dengan mobilitas tinggi, di mana kekuatan ma-
terial bisa mempengaruhi masa pakainnya.

DESAIN SEDERHANA DAN KUALITAS MATERIAL 
INTERIOR YANG DIIMBANGI PERfORMA IDEAL TELAH 

MENDUDUKKAN ERTIGA SEBAGAI PILIHAN KAMI.
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