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BAB II 

Perkembangan Volkswagen Group dan Kasus Skandal 

“Dieselgate” 

 

Bab ini menguraikan hal-hal yang berkaitan erat dengan penelitian ini, yaitu 

Volkswagen Group sebagai sebuah perusahaan multinasional yang memiliki 

jangkauan pasar global. Penjelasan terkait dengan Volkswagen Group mencakup 

hal-hal bersifat historis hingga pencapaian Volkswagen Group yang menjadi salah 

satu perusahaan otomotif terbesar di dunia. Serta penulis juga akan menjelaskan 

kasus skandal Dieselgate itu sendiri yang dijelaskan secara menyeluruh dari 

berbagai aspek. 

 

2.1. Sejarah dan Perkembangan Volkswagen Group 

Volkswagen AG (Aktiengesellschaft) atau bisa disebut dengan 

Volkswagen Group, merupakan salah satu perusahaan terbesar dan penting 

di kawasan Eropa. VW menjadi bagian dari julukan “The Big Three” dari 

Jerman, The Big Three disini merupakan tiga perusahaan otomotif yang 

dianggap terbesar dan dinilai memiliki kapabilitas yang tinggi dalam 

memproduksi produk-produk otomotif. Ketiga perusahaan tersebut adalah 

Daimler AG (Mercedes-benz), BMW AG dan Volkswagen Group itu 

sendiri. Brand-brand dari perusahaan tersebut telah menjadi bagian penting 

dalam perkembangan otomotif di kawasan Eropa hingga skala 

internasional. Ketiga perusahaan tersebut bisa dikatakan sebagai 

“trademark” dan representasi dari kualitas industri otomotif Jerman di pasar 

internasional. 

Besar dan berkembangnya industri otomotif Jerman pada masa 

sekarang, tidak bisa dilepaskan dari kekuatan perekonomian Jerman yang 

mulai tumbuh dan berkembang pesat pada pertengahan abad ke-19 hingga 
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awal abad ke-20. Jerman mengalami perkembangan dan pertumbuhan 

perekonomian yang luar biasa, sejalan dengan semakin masifnya revolusi 

industri kala itu. Bahkan pada masa perang hingga berakhirnya perang dunia 

pertama sekitar tahun 1914-1918, Jerman tetap tampil sebagai salah satu 

kekuatan ekonomi dunia. Inti dari kesuksesan ekonomi Jerman pada abad 

ke-20 hingga mampu melewati masa-masa perang dunia pertama kala itu 

adalah kinerja luar biasa sebagai pengekspor barang-barang manufaktur 

seperti; mesin, bahan kimia dan mobil, dimana pada masa itu komoditas-

komoditas tersebut memainkan peranan yang dominan dalam industri 

Jerman (Tolliday, 1995). 

Pada awal abad ke-20 kekuatan industri Jerman memang sudah tidak 

diragukan lagi. Jerman kala itu mampu tampil sebagai salah satu mercusuar 

ekonomi di kawasan Eropa hingga internasional. Namun kejayaan tersebut 

tidak berlangsung lama, ketika perekonomian dan industri dunia mengalami 

tren penurunan, karena mendapatkan tekanan dan hantaman krisis ekonomi 

“ekstrim” yang berlangsung kurang lebih satu dekade. Krisis tersebut 

bermula di Amerika Serikat pada tahun 1929, kemudian menyebar dan 

mempengaruhi perekonomian dunia, termasuk perekonomian Jerman dan 

diperkirakan berakhir atau mulai membaik sekitar tahun 1939. Kondisi 

krisis tersebut sering dijuluki dengan sebutan “great depression”.  

Pada pertengahan dekade 1930-an masih dalam suasana krisis 

global, pemerintah Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler yang juga 

merupakan pemimpin partai Nazi, melakukan upaya-upaya untuk 

memulihkan kondisi ekonomi Jerman yang sedang mengalami 

keterpurukan. Bagaimana tidak dikatakan sedang mengalami keterpurukan, 

ketika di sektor industri otomotif yang kala itu sedang mengalami 

pertumbuhan di era 1920-an harus jatuh karena diterpa oleh badai krisis. 

Dari 86 perusahaan yang bergerak di bidang industri otomotif, hanya sekitar 

12 perusahaan yang tetap bertahan yang akhirnya beberapa perusahaan 
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bahkan melakukan joint venture, merger maupun akuisisi untuk 

menyelamatkan eksistensi perusahaan (Abelshauser, 2005). 

Untuk menyelamatkan salah satu industri terpenting Jerman yaitu 

produksi di bidang otomotif. Adolf Hitler sampai memberikan perhatian 

khusus hingga membuat kebijakan “motorisasi” (Reich, 1990). Kebijakan 

ini dimaksudkan untuk mengembalikan citra Jerman sebagai negara yang 

kuat secara ekonomi dengan mendorong seluruh rakyatnya untuk memiliki 

mobil. Adolf Hitler menginginkan standar hidup masyarakat Jerman 

meningkatkan secara merata. Mobil yang sering didefinisikan sebagai suatu 

benda yang identik dengan kemewahan dan kalangan menengah ke atas, 

disini Hitler ingin mengubah pandangan tersebut bahwa mobil bisa dimiliki 

oleh semua kalangan. Oleh karena itu, Hitler mencetuskan proyek ambisius 

untuk mewujudkan keinginannya tersebut. Proyek tersebut, dinamai sebagai 

proyek mobil rakyat.  

Keinginan Hitler untuk mewujudkan proyek ini tidak lain karena 

bagi Hitler banyaknya mobil yang berlalu-lalang di jalanan Jerman akan 

dijadikan sebagai salah satu standar representasi budaya nasional. Hitler 

sendiri merupakan seseorang yang sangat antusias dengan dunia otomotif, 

bahkan ada kutipan menarik dari Hitler tentang ketertarikannya akan dunia 

otomotif yaitu (Konig, 2004):  

"I like the motor car more than anything else because it opened 

Germany up to me". 

Rasa ketertarikannya terhadap dunia otomotif mampu menjadi salah 

satu pendorong upaya Hitler untuk memperbaiki kondisi perekonomian 

Jerman, dengan diciptakannya proyek mobil rakyat. Proyek mobil rakyat 

pada dasarnya didorong oleh motivasi nasional, dimaksudkan sebagai 

simbolis kebangkitan, dan pemulihan perekonomian untuk mengembalikan 

posisi Jerman di mata dunia sebagai salah satu negara mercusuar dari segi 

politik ekonomi hingga historis. 
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2.1.1. People’s Car 

Beberapa tahun sebelum tercetus menjadi sebuah proyek yang ingin 

dikembangkan oleh pemerintah Jerman saat itu, pabrikan-pabrikan besar 

yang ada di Jerman seperti Ford dan General Motor-OPEL juga sedang 

mengembangkan mobil yang bisa dijangkau (affordable) oleh sebagian 

masyarakat di Jerman. Pabrikan-pabrikan tersebut memberi sebutan 

terhadap jenis mobil ini, dengan istilah Volksautomobil, Volksauto atau 

Volkswagen. Istilah-istilah tersebut akhirnya menjadi sebuah julukan untuk 

menyebutkan jenis mobil tersebut. 

Pada tahun 1934, Adolf Hitler sebagai pimpinan tertinggi Jerman 

kala itu menghadiri sebuah pameran otomotif tahunan di Jerman. Pada 

pameran otomotif tersebut beberapa pabrikan memamerkan produk mobil 

yang digadang-gadang sebagai mobil yang terjangkau bagi semua kalangan. 

Pabrikan-pabrikan tersebut lebih sering memperkenalkan jenis mobil ini 

dengan sebutan “Volkswagen”. Namun, upaya beberapa pabrikan untuk 

memperkenalkan “VW” besutannya dinilai kurang efektif, karena harga 

yang dipatok untuk satu unit mobil masih berkisar 1400 hingga 2000 RM4. 

Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan embel-embel mobil rakyat itu 

sendiri. Alih-alih mendorong masyarakat biasa untuk memiliki mobil, pada 

masa krisis masyarakat menengah pun kesulitan untuk menjangkau hal 

tersebut (Konig, 2004).    

Pada kesempatan yang sama, Adolf Hitler menyampaikan 

keinginannya untuk membuat proyek mobil rakyat, yang mana nantinya dari 

segi harga lebih terjangkau dari beberapa konsep “Volkswagen” yang telah 

diperkenalkan oleh beberapa pabrikan. Hitler menginginkan mobil rakyat 

yang direncanakan tersebut memiliki harga sekitar 990 RM atau tidak lebih 

dari 1000 RM atau sekitar US$ 400 pada masa itu, jika dikonversikan 

                                                             
4 RM = Reichsmark, Mata uang Jerman pada tahun 1929-1948. 
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dengan inflasi masa sekarang nilai tersebut seperti US$ 7500 atau sekitar 

seratus juta rupiah (Shirer, 1990).  

Proyek Volkswagen atas permintaan Hitler awalnya dianggap 

sebelah mata oleh beberapa pihak. Harga sekitar 990 RM yang diinginkan 

Hitler dianggap tidak masuk akal untuk sebuah mobil. Untuk melancarkan 

proyek tersebut, Adolf Hitler mengajak Asosiasi Industri Mobil Jerman 

(RDA-Reichsverband der Automobilindustrie) untuk mengembangkan 

mobil tersebut. Hitler menunjuk RDA sebagai penanggung jawab 

pengembangan proyek tersebut. 

Pada tahun 1935 Ferdinand meluncurkan purwarupa atau prototipe 

model mobil yang akan digunakan dalam proyek Volkswagen dan diberi 

nama Porsche tipe 60 atau VW seri 3. Namun, Ferdinand tidak berharap 

banyak bahwa produk buatannya bisa dijual dengan harga di bawah 1000 

RM, sesuai janji Hitler yang telah disampaikan ke masyarakat Jerman. RDA 

dan Ferdinand sebenarnya telah paham bahwa proyek yang dicanangkan 

Hitler dengan menjual mobil dengan harga sekitar 990 RM merupakan hal 

sulit diwujudkan. Pada kondisi yang mulai sulit, RDA juga menyatakan 

ketidaksanggupannya jika nantinya harus memberikan subsidi harga pada 

saat produk tersebut resmi dirilis dan beredar di pasaran (Konig, 2004). 

Gambar 2.1. Prototipe karya Ferdinand Porsche VW Seri 3 

 
 
Sumber: Grieger & Gutzmann, 2015. 
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RDA menunjuk Front Buruh Jerman (DAF- Deutsche Arbeitsfront) 

untuk melanjutkan seluruh proyek tersebut hingga memegang kendali 

produksi. DAF adalah organisasi front buruh yang merupakan “underbow” 

dari partai Nazi. Pada tahun 1937, Adolf Hitler menyetujui program tersebut 

dilanjutkan oleh DAF. Beralihnya kepengurusan proyek Volkswagen dari 

RDA ke DAF menjadi sebuah titik balik yang cemerlang dalam 

keberlangsungan proyek tersebut. DAF mampu bergerak cepat dan 

melakukan yang lebih konkret, pada pertengahan tahun 1937 DAF berhasil 

mendirikan “Gesellschaft zur Vorbereitung des Deutschen Volkswagen” 

atau dikenal dengan Volkswagen Company (Porsche, 2009).  

Volkswagen company didirikan sebagai panitia persiapan dan 

perencanaan pembangunan instrumen-instrumen pendukung berdirinya 

sebuah perusahaan. Pada tahun 1938 kota Wolfsburg dipilih sebagai tempat 

berdirinya pabrik Volkswagen yang pertama. Proyek VW benar-benar 

mampu menjadi perhatian dan menjadi sesuatu yang dinantikan oleh publik 

Jerman saat itu. Bagaimana tidak, sekitar 50.000 orang hadir pada seremoni 

peletakan batu pertama pembangunan pabrik VW, dan pada kesempatan 

yang sama Adolf Hitler memperkenalkan prototipe yang akan diproduksi 

secara massal. Produk tersebut diberi nama “Kdf-Wagen” yang merupakan 

akronim dari Kraft durch Freude atau Strength through Joy dalam bahasa 

inggris, kekuatan melalui kegembiraan dalam bahasa Indonesia (Grieger & 

Gutzmann, 2015). 

Pada tahun yang sama 1938, Volkswagen Company mengubah 

namanya menjadi Volkswagenwerk GmbH, kemudian di tahun berikutnya 

1939 KdF-Wagen diperkenalkan secara resmi pada pameran otomotif 

tahunan bertaraf internasional di Jerman. Namun, euforia lahirnya “mobil 

rakyat” ke jalanan Jerman harus tertunda akibat meletusnya perang dunia 

kedua di hampir seluruh penjuru Eropa. Pabrik VW yang awalnya ditujukan 

untuk memproduksi “mobil rakyat” dan baru saja rampung, harus dialih-

fungsikan untuk memproduksi kendaraan penunjang dalam perang dunia 
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kedua. Praktis produksi mobil VW terhenti, dan instrumen-instrumen 

penting dalam produksi juga ikut mendapatkan imbas dari perang dunia. 

Periode pasca perang dunia kedua akan menjadi titik balik dalam sejarah 

perkembangan Volkswagen yang tumbuh dengan cepat dan menjadi salah 

satu perusahaan terbesar di Eropa bahkan Internasional. 

Gambar 2.2. Seremoni peletakan batu pertama pabrik Volkswagen 

 
 
Sumber: Volkswagenag, 2015. 

2.1.2. Volkswagen sebagai Fenomena 

Sejak awal berdirinya Volkswagen bisa dikatakan menjadi 

fenomena bagi Jerman dan dunia Internasional. Perjalanan panjang VW dan 

dinamika yang terjadi tidak bisa dipisahkan dari seluruh aspek dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara Jerman kala itu, bahkan hal-hal yang 

bersifat sosial-politis. Mulai dari awal mula dicetuskannya proyek 

Volkswagen hingga menjadi salah satu perusahaan otomotif terbesar di 

dunia, Volkswagen selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi dunia 

internasional khususnya para penikmat dunia otomotif. Ketika proyek VW 

dicetuskan pemerintah Jerman pada medio dekade 1930. Hal itu seperti 

sebuah harapan bagi rakyat Jerman secara umum, yang pada masa tersebut 

sedang dilanda krisis ekonomi.  
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Volkswagen juga ikut menjadi bagian penting dalam sejarah kelam 

perang dunia kedua, karena menjadi basis produksi persenjataan dan 

peralatan penunjang perang. Tidak cukup hanya sampai disitu, kekalahan 

Jerman di perang dunia kedua, membuat Volkswagen diambil alih oleh 

Inggris yang merupakan blok sekutu. Inggris mengambil alih Volkswagen, 

karena dinilai sebagai salah satu aset strategis yang bisa dibangkitkan dan 

dikembangkan lebih besar. Setelah mengambil alih Volkswagen, Inggris 

melakukan restorasi dan membangkitkan lagi semangat “mobil rakyat” 

yang sempat tertunda. Pada periode inilah “mobil rakyat” benar-benar 

diwujudkan secara komersial (Copping, 2014).  

Pada awal tahun 1946, pabrik Volkswagen sudah berhasil 

memproduksi 1000 unit mobil VW tipe 15, bahkan pada masa akhir tahun 

yang sama total produksi VW telah mencapai angka 10.000 unit. 

Pencapaian tersebut terus berkembang, karena minat dan permintaan mobil 

VW yang tinggi untuk kawasan lokal hingga ke negara-negara tetangga. 

Volkswagen pada dekade 1940 akhir, sudah mampu melakukan ekspor ke 

Inggris, Prancis, Belanda dan Swiss. Pada Oktober 1949, Volkswagenwerk 

GmbH dikembalikan kembali ke pemerintah federal Jerman oleh Inggris, 

dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah Negara Bagian Lower 

Saxony (Rieger, 2013).  

Selama tahun 1950-an, Volkswagen sudah dianggap sebagai simbol 

keajaiban ekonomi Jerman. Pada dekade inilah Volkswagen mampu 

mengekspor hingga ke wilayah Amerika Utara hingga Amerika Selatan. 

Capaian produksi VW terus mengalami tren peningkatan secara luar biasa. 

Pada tahun 1951, VW telah berhasil mencatatkan hasil produksi mencapai 

angka kurang lebih 100.000 Unit. Angka tersebut terus mengalami kenaikan 

tiap tahunnya, hingga pada tahun 1961 Volkswagen Group telah 

mencatatkan angka produksi lebih dari 1 Juta unit (Tolliday, 1995).  

                                                             
5 Tipe atau model mobil yang sebelumnya dikenal sebagai KdF-Wagen. 
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Tingginya unit yang telah diproduksi dan diekspor meningkatkan 

popularitas mobil VW itu sendiri. Popularitas mobil VW yang tinggi, 

membuat masyarakat dunia memberikan julukan-julukan yang khas kepada 

VW Tipe 1 ini. Di Inggris dan hampir sebagian besar masyarakat dunia 

menyebut mobil VW tipe 1 dengan sebutan “Beetle” atau kumbang, karena 

bentuknya yang dianggap seperti seekor kumbang. Sedangkan di Jerman 

dijuluki dengan Käfer yang juga memiliki arti yang serupa yaitu kumbang, 

namun di Indonesia memiliki julukan lain terkait dengan mobil VW Tipe 1 

yang dijuluki dengan mobil “Kodok” atau “VW Kodok”.  

Meskipun Beetle berkontribusi dengan sangat baik untuk 

membangkitkan VW kembali. Untuk menjadi lebih besar, VW tidak bisa 

berpangku hanya pada penjualan satu tipe mobil saja. Oleh karena itu, Pada 

tahun 1951, VW meluncurkan model atau tipe baru yaitu VW Tipe 2 atau 

dikenal dengan “Transporter” atau “Kombi” yang memiliki desain berbeda 

dengan VW Tipe 1. Jika VW Tipe 1 identik dengan jenis sedan atau saloon, 

maka pada VW Tipe 2 ini bisa dikenal sebagai jenis Van atau MPV (Multi-

purpose Vehicle) atau kendaraan multiguna. VW Tipe 2 sering digunakan 

untuk kendaraan komersil ‘niaga’ atau keluarga, bahkan sebagai kendaraan 

pemadam kebakaran, sebagai mobil polisi, van, pengiriman pos dan 

kemudian bahkan sebagai bus berkemah. Tidak jauh beda dengan VW 

Bettle, VW transporter juga mendapatkan respons baik dan diminati pasar 

(Grieger, Gutzmann & Schlinkert Ed, 2008). 

Julukan sebagai keajaiban ekonomi bagi Jerman, nampaknya 

memang layak disematkan kepada Volkswagen. Bagaimana tidak, beberapa 

tipe mobil yang diproduksi oleh VW telah tercatat masuk dalam daftar 

mobil dengan penjualan terbanyak di dunia sepanjang masa. Misalnya, salah 

satu tipe ikonik VW yaitu Transporter atau Kombi tercatat sebagai mobil 

dengan penjualan terbanyak sepanjang masa untuk jenis mobil Van. Dimana 

VW Transporter telah terjual kurang lebih 12 juta unit sejak awal 

peluncuran hingga masa sekarang (Campbell, 2015). 
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Gambar 2.3. Volkswagen Transporter atau Kombi 

 
 
Sumber: Volkswagenag.com. 

Beberapa tipe lain yang telah diproduksi sejak awal peluncuran 

hingga sekarang, tercatat masuk dalam daftar 10 mobil dengan penjualan 

paling banyak sepanjang masa. Tipe seperti Beetle, Golf, Passat masuk 

dalam daftar tersebut. VW Beetle tercatat sebagai model mobil pertama 

yang telah mencapai angka penjualan lebih dari 20 juta unit. Sedangkan tipe 

Golf telah terjual sebanyak kurang lebih 33 juta unit sejak peluncuran 

pertamanya tahun 1974 hingga sekarang dan begitu pun tipe Passat yang 

telah terjual sekitar 15 juta unit terhitung sejak peluncuran pertamanya 

tahun 1973 (May, 2017).  

2.1.3. Perkembangan dan Ekspansi Bisnis Volkswagen Group 

Pencapaian dan keberhasilan Volkswagen yang luar biasa, tidak 

hanya sekedar hitungan statistik penjualan ekonomis semata. Volkswagen 

mampu masuk ke ruang lain yang lebih luas. Beberapa model mobil ikonik 

keluaran Volkswagen seperti “Beetle” dan “Transporter” tampil sebagai 

sebuah ikon abad ke-20. Volkswagen bukan hanya sekedar mobil, VW 

tampil menjadi inspirasi bagi seni kontemporer hingga diidentikkan dengan 
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sebuah sub-kultur tertentu. Menjadikan Volkswagen sebagai sebuah bagian 

dari identitas dan gaya hidup. 

Kembali berbicara, terkait dengan bisnis Volkswagen, pada tahun 

1960 Volkswagenwerk GmbH mengubah Namanya Volkswagenwerk AG 

dan mengubah namanya lagi pada medio dekade 1980 dengan nama 

Volkswagen AG. Pergantian nama perusahaan bukan tanpa alasan, VW 

melakukan hal tersebut untuk efisiensi dan simbolisasi perusahaan serta 

penyesuaian terhadap kondisi pasar dan perekonomian dunia.  Tumbuh dan 

berkembangnya perusahaan, membuat penetrasi dan ekspansi bisnis VW 

semakin agresif. Pada tahun 1965 Volkswagen telah mengakuisisi kurang 

lebih 50.3% saham Auto Union (AUDI) yang dimiliki oleh Daimler-Benz.  

Belum cukup dengan AUDI, Volkswagen Group terus melebarkan 

sayapnya dengan berhasil menguasai perusahaan mobil mewah asal Inggris 

yaitu Bentley. Perusahaan supercar seperti Lamborghini, Porsche, Buggati 

juga berhasil menjadi bagian Volkswagen Group dan menjadi ujung tombak 

pada pangsa pasar supercar. Volkswagen Group terus melanjutkan 

penetrasinya bisnisnya dengan menguasai saham perusahaan mobil asal 

Spanyol, SEAT dan perusahaan mobil asal Ceko, Skoda. Untuk melengkapi 

seluruh jenis pasar otomotif dunia Volkswagen tidak bisa melepaskan 

pangsa pasar kendaraan komersial seperti Bus dan Truk, hal ini 

direalisasikan VW AG dengan menguasai Scania dan MAN. Volkswagen 

pun juga menguasai perusahaan motor sport asal Italia, Ducatti untuk 

mengisi pos pasar motor dunia. Tercatat ada 11 perusahaan dunia termasuk 

brand Volkswagen itu sendiri yang sekarang bernaung dibawah nama besar 

Volkswagen AG atau Volkswagen Group (Volkswagen AG, 2015). 

Berbeda dengan perusahaan besar asal Jerman yang lain seperti 

Daimler (Mercedes-benz) dan BMW, yang diidentikkan hanya berfokus 

pada mobil mewah yang biasa diperuntukkan untuk kalangan menengah-

atas bahkan sejak awal abad 20-an hingga sekarang. VW pada masa awal 

kemunculannya justru menjadi angin segar bagi pasar menengah ke bawah 
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pada masa itu. Strategi bisnis yang selalu ditujukan untuk segmen pasar 

tersebut. Membuat VW tumbuh dengan sangat cepat dan digadang-gadang 

menjadi barometer baru dalam industri otomotif dunia. Keberhasilan dan 

pencapaian yang telah diraih oleh Volkswagen Group, akhirnya 

mengokohkan supremasi Volkswagen Group di industri Otomotif global. 

2.1.4.  Volkswagen Group di Amerika Serikat 

Aktivitas atau kegiatan bisnis Volkswagen Group bisa dibilang 

memiliki catatan sejarah yang panjang. Volkswagen merupakan salah satu 

pionir masuk perusahaan otomotif asing di Amerika Serikat. Dimulai hanya 

dengan mengekspor dua unit mobil VW Type 1/Beetle pada tahun 1949. 

Angka ekspor Volkswagen naik menjadi 330 unit mobil pada 1950. Baiknya 

sambutan pasar Amerika Serikat terhadap produk Volkswagen, memberikan 

rasa optimisme tersendiri bagi perusahaan. Kemudian Volkswagen Group 

mendirikan anak perusahaan Volkswagen of America pada tahun 1955, 

sebagai bukti kesiapan Volkswagen mengarungi pasar Amerika Serikat 

(Arnholt & Keenan, 1996). Berdirinya Volkswagen America ternyata 

merupakan langkah yang tepat bagi perusahaan untuk mengembangkan bisnis 

di Amerika Serikat. Penjualan Volkswagen naik secara signifikan tak kurang 

sekitar 42.000 unit Beetle dan sekitar 6000 Transpoter laku di pasaran 

Amerika Serikat pada tahun 1956.  

Volkswagen terus berkembang dengan sedemikian rupa dinamika 

yang dihadapi termasuk angka penjualan yang turun drastis antara tahun 1973 

hingga 1976, yang mulanya sekitar 540.000 unit menjadi 238.000 unit 

(Grieger & Gutzmann, 2015). Kondisi tersebut bukan malah membuat 

Volkswagen setengah hati untuk mengurus pasar Amerika Serikat, hal 

sebaliknya dilakukan oleh Volkswagen dengan mendirikan pabrik 

pertamanya di Amerika Serikat pada tahun 1978. Dan hal tersebut mencatat 

Volkswagen sebagai perusahaan otomotif asing pertama yang mendirikan 

pabrik di Amerika Serikat. Namun, keberadaan pabrik tersebut hanya 
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bertahan sekitar 10 tahun, pada tahun 1988 Volkswagen Group menutup 

pabrik tersebut dan kembali hanya mengekspor unit ke Amerika Serikat.  

Pada dekade 90-an, Volkswagen mengalami masa-masa sulit di 

Amerika Serikat, bahkan pada tahun 1993 Volkswagen hanya mampu 

menjual kurang lebih sekitar 50.000 unit mobil di Amerika Serikat. Masa-

masa tersebut tidak berlangsung lama pada era tahun 2000-an penjualan 

Volkswagen sudah kembali naik dan terus stabil di angka rata-rata 300.000 

unit mobil. Bahkan pada 2011, Volkswagen Group membuka pabrik kembali 

di daerah Chattanooga, Amerika Serikat. Perkembangan Volkswagen di 

Amerika Serikat terbilang mengalami pasang-surut, dan akhirnya mulai 

membaik di era 2000-an. Akan tetapi tren yang sudah membaik tersebut, 

harus mengalami kendala lagi ketika EPA mendapati unit mobil yang 

dipasarkan oleh Volkswagen Group terpasang perangkat terlarang untuk 

memanipulasi hasil uji emisi kendaraan, kasus ini kemudian sering disebut 

dengan skandal Dieselgate. 

 

2.2. Skandal “Dieselgate” Volkswagen Group 

Nama Besar Volkswagen Group sebagai salah satu perusahaan 

otomotif dunia tercoreng setelah muncul skandal besar yang menimpanya. 

Skandal Dieselgate bisa dikatakan sebagai salah satu kasus terbesar yang 

pernah menimpa industri otomotif dunia. Secara garis besar kasus ini 

menyoroti hal terkait dengan tindakan kecurangan atau manipulatif yang 

dilakukan oleh perusahaan otomotif terhadap pengujian emisi kendaraan 

mesin diesel. EPA yaitu sebagai pihak yang pertama kali mendapati 

tindakan tersebut memperkirakan hampir 500.000 unit kendaraan 

Volkswagen Group yang dipasarkan di Amerika Serikat telah terpasang 

defeat device tersebut. Perangkat terpasang hampir di seluruh model atau 

tipe mobil produksi Volkswagen Group di Amerika Serikat yang terbagi 

atas dua jenis mesin diesel yaitu yang berkapasitas 2.0 liter dan 3.0 liter. 
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Tabel 2.1. Daftar Mobil yang terpasang “defeat device” di 

Amerika Serikat 

Kapasitas Mesin 2.0l/2.000 cc Kapasitas Mesin 3.0l/3.000 cc 

 VW Jetta (2009-2015) 
 VW Jetta Sportwagen 

(2009-2014) 
 VW Beetle (2013-2015) 
 VW Beetle Convertible 

(2013-2015) 
 Audi A3 (2010-2015) 
 VW Golf (2010-2015) 
 VWGolf Sportwagen 

(2015) 
  VW Passat (2012-2015) 

 VW Touareg (2009-2016) 
 Porsche Cayenne (2013-

2016) 
 Audi A6 Quattro (2014-

2016) 
 Audi A7 Quattro (2014-

2016) 
 Audi A8 (2014-2016) 
 Audi A8L (2014-2016) 
 Audi Q5 (2014-2016) 
 Audi Q7 (2009-2016) 

Sumber: CBSnews, 2016. 

2.2.1. Defeat Device 

Bentuk dari tindakan kecurangan yang ditujukan oleh EPA kepada 

Volkswagen Group adalah berupa pemasangan perangkat lunak khusus 

dalam hal ini sering disebut sebagai “defeat device”, yang mana alat 

tersebut mampu memanipulasi hasil atau output buangan agar sesuai dengan 

standar yang ditetapkan ketika sedang menjalani uji emisi. Output buangan 

tersebut akan kembali normal ketika sedang dikendarai di jalanan biasa. 

Cara kerja dari perangkat ini adalah komputer pusat yang dipasangkan pada 

mobil memiliki sensor-sensor khusus untuk mendeteksi keadaan mobil 

sedang dalam kondisi sedang diuji atau di jalanan biasa dengan mendeteksi 

kecepatan dari mobil tersebut. Kemudian ketika komputer pusat telah 

mengenali kondisi mobil ketika sedang diuji, maka defeat device akan aktif 

dan mengaktifkan “NOx trap”, agar NOx yang dihasilkan oleh mobil 

terperangkap pada alat tersebut sehingga emisi yang dihasilkan khususnya 

yang terkait dengan zat NOx akan sesuai setandar yang ditentukan. 
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Gambar 2.4. Cara Kerja Defeat Device 

 

Sumber: ICCT dalam New York Times, 2017 

Pada kasus Dieselgate, mesin diesel Volkswagen yang telah 

dimanipulasi dengan memasang defeat device mampu mengatur kadar NOx 

dan memberikan hasil yang berbeda pada saat diuji dan saat berada di 

jalanan biasa. Jika pada kondisi sedang dites, perangkat tersebut mampu 

menyesuaikan dengan standar, namun pada saat berada di jalan raya bisa 

menghasilkan 40 kali NOx lebih besar dari standar yang ditetapkan (EPA, 

2016).  

Mesin diesel merupakan salah satu jenis mesin yang digunakan pada 

kendaraan bermotor biasanya kendaraan beroda empat atau kendaraan niaga 

seperti truk dan kendaraan berat. Secara sederhana, mesin ini menggunakan 

bahan bakar minyak, dimana setiap perusahaan produsen bahan bakar 

minyak memiliki merek dagangnya masing-masing terkait dengan bahan 

bakar untuk jenis kendaraan bermesin diesel, misalnya Pertamina dengan 

nama solar, biosolar, dexlite dan dex, Kemudian ada Shell dengan nama 

shell-diesel, dan Total dengan nama performance diesel. 
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Mesin ini memiliki karakteristik yang paling khas yaitu pada 

kemampuan penghematan bahan bakar yang sangat baik. Ditambah dengan 

fakta bahwa bahan bakar solar mengemas energi 10% lebih banyak daripada 

bensin, sehingga dalam hal ini mesin diesel dinilai 30% lebih efisien 

daripada mobil berbahan bakar bensin. Selain itu mesin ini dikenal memiliki 

ketahanan yang baik dan adaptif terhadap segala medan. Namun yang 

menjadi permasalahan, dibalik keunggulan tersebut, mesin diesel memiliki 

kekurangan dalam output buangan yang dikeluarkan yang biasanya 

berwarna hitam pekat dan mengandung zat-zat polutan yang berbahaya 

khususnya dalam hal ini NOx (Nitrogen Oksida) (The Economist, 2016).  

2.2.2. Nitrogen Oksida (NOx) 

Dalam skandal Dieselgate selain kerugian yang bersifat ekonomis, 

kasus ini tidak bisa dipisahkan dari keterkaitannya dengan isu emisi gas 

buang. Mobilitas manusia khususnya di daerah perkotaan kini sudah 

semakin kompleks yang mana ditunjang dengan berbagai macam bentuk 

sarana transportasi khususnya kendaraan bermotor yang jumlahnya kini 

semakin masif. Menurut OICA6 pada tahun 2009 tercatat jumlah kendaraan 

bermotor yang ada di jalanan di seluruh dunia sudah mencapai angka 1 

Milyar unit, angka tersebut terus naik setiap tahunnya dan pada tahun 2015 

jumlah tersebut sudah berada pada kisaran 1,2 Milyar unit, yang mana 

sekitar 900 juta unit merupakan kendaraan penumpang7 dan sekitar 300 juta 

unit merupakan kendaraan komersial atau niaga8 (OICA, 2015). 

Besarnya jumlah kendaraan bermotor tersebut menimbulkan efek 

tersendiri bagi kualitas hidup manusia khususnya yang tinggal di daerah 

perkotaan. Salah satu efek paling krusial adalah tingkat polusi udara yang 

                                                             
6 OICA-Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles, Organisasi Internasional 
Perusahaan Otomotif. 
7 Kendaraan penumpang dalam hal ini adalah berupa mobil penumpang berukuran kecil seperti 
jenis sedan, mpv, dan suv. 
8 Kendaraan komersil dalam hal ini adalah kendaraan jalan raya yang berukuran sedang hingga 
besar, seperti bus dan truk. 
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semakin tinggi, yang disebabkan salah satunya oleh emisi gas buang itu 

sendiri. Salah satu penyumbang terbesar emisi gas buang adalah sarana 

transportasi atau kendaraan bermotor. Sebagai contoh, pada tahun 2014 

sekitar 26% dari total emisi gas buang yang berada di Amerika Serikat 

berasal dari aktivitas yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.  

Pada tahun 2015 angka tersebut mengalami kenaikan menjadi 27%, 

dimana kendaraan penumpang dan komersial yang berada di jalan raya 

mendominasi sebagai sumber emisi gas buang terbesar dengan jumlah lebih 

dari 80% dari total jenis kendaraan yang ada di Amerika Serikat. Hal ini 

bisa dilihat pada data grafik dari EPA tahun 2015, seperti di bawah ini:  

Grafik 2.1. Sumber Emisi Gas Buang berdasarkan jenis 
kendaraan di Amerika Serikat tahun 2015 

 

Sumber: EPA, 2017. 

 
Mudahnya masyarakat perkotaan terpapar berbagai macam zat 

polutan yang terkandung di dalam udara, menimbulkan pengaruh destruktif 

bagi kesehatan manusia itu sendiri. Salah satu jenis zat polutan yang 

menjadi sorotan dalam kasus Dieselgate ini adalah NOx (Nitrogen Oksida), 

zat ini termasuk yang paling berbahaya karena dapat mengakibatkan 

terganggunya kesehatan manusia bahkan kematian dini. Menurut IEA-

International Energy Agency pada tahun 2015, lebih dari 50% gas NOx 

yang ada di seluruh dunia berasal dari aktivitas moda transportasi bermotor.  
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Grafik 2.2. Sumber NOx di dunia berdasarkan kegiatan 

ekonomi tahun 2015 

 

Sumber: IEA, 2016. 

Nitrogen Oksida (NOx) merupakan zat polutan yang memiliki 

tingkat toksisitas/racun paling tinggi setelah partikel lain dalam komponen 

utama pencemar udara. Tingkat toksisitas tersebut bisa mempengaruhi 

kesehatan masyarakat itu sendiri (Wardhana, 2010). Hal ini bisa dilihat pada 

tabel berikut.  

Tabel 2.2. Tingkat Toksisitas relatif pada Zat Polutan Udara 

 

Sumber: Babcock dalam Fazdiaz, 1992. 

Perangkat lunak yang telah dijelaskan ini, dimaksudkan untuk 

mengurangi emisi nitrogen oksida (NOx) agar sesuai dengan standar yang 
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ditentukan, padahal polutan NOx yang dihasilkan dapat menyebabkan 

beberapa seperti emfisema, bronkitis, dan penyakit pernapasan lainnya. 

Tidak hanya itu zat polutan NOx dianggap sebagai penyebab dari 38.000 

kematian prematur di seluruh dunia (Carrington, 2017). Sedangkan di 

Amerika Serikat, menurut penelitian mobil Volkswagen Group yang telah 

terpasang defeat device di hampir 500.000 unit telah menyebabkan hampir 

50 kematian secara prematur (Hou, et.al, 2016). 

2.2.3. Penanganan kasus “Dieselgate” di Amerika Serikat 

Dalam kasus ini, Volkswagen Group dianggap melanggar beberapa 

regulasi atau aturan yang berlaku di Amerika Serikat oleh Otoritas 

berwenang yaitu EPA, adapun beberapa regulasi yang dilanggar seperti; 

Pasal 203 (a)(3)(b) dalam Undang-undang Clean Air Act (CAA), 42 U.S.C. 

7522 (a)(3)(b), terkait dengan pemasangan alat atau apa saja yang dapat 

melanggar standar pengujian emisi EPA, kemudian Pasal 203 (a)(1) yang 

melarang penjualan kendaraan bermotor atau mesin yang tidak tercakup 

oleh sertifikat kesesuaian yang sah, ditambah Volkswagen Group juga 

melanggar Code of Federal Regulations, yaitu 40 CFR Bagian 86, Pasal 

86.1803-01 dan Pasal 86.1809-12 menetapkan pelarangan terhadap 

perangkat manipulasi atau defeat device. Tidak berhenti sampai disitu, 

dalam penanganan kasus tersebut EPA memiliki wewenang berdasarkan 

Pasal 207 (c)(1) dan Pasal 203 (a)(4)(B) dalam CAA terkait dengan 

kewajiban produsen untuk melakukan penarikan kembali (recall) jika EPA 

menentukan bahwa terdapat kendaraan yang tidak sesuai dengan peraturan. 

Ditambah lagi dengan aturan 40 CFR Bagian 85 (40 CFR 85.1801-85.1808) 

berkenaan dengan persyaratan penarikan untuk kendaraan ringan (EPA.gov, 

2016). 

Pemerintah Federal Amerika Serikat, Negara Bagian California, dan 

Komisi Perdagangan Federal AS (FTC), menuntut perusahaan mobil asal 

Jerman Volkswagen Group dan entitas terkait untuk bertanggung jawab atas 

kasus tersebut, dan menyepakati untuk membayar sejumlah dana yang 



 
 

36 
 

mencapai nilai US$ 14,7 miliar atau sekitar Rp 200 triliun. Dana tersebut 

digunakan untuk menyelesaikan kasus tindakan manipulatif dalam uji emisi 

yang dianggap telah menipu pelanggan di Amerika Serikat. Pihak VW 

Group menawarkan konsumen di Amerika Serikat untuk membeli kembali 

(buyback) unit mereka, dan penghentian sewa pada kurang lebih 500 ribu 

unit yang telah terjual pada periode tahun 2009-2015 untuk kendaraan 

berjenis diesel dengan kapasitas mesin 2.0 liter atau sekitar 2000cc.  

VW Group juga mengeluarkan dana hingga US$ 10,03 miliar atau 

setara dengan kurang lebih Rp 140 triliun, yang nantinya digunakan untuk 

mengompensasi konsumen di Amerika Serikat. Selain itu, VW juga 

menghabiskan US$ 4,7 miliar untuk program pengurangan polusi dari 

mobil-mobil produksinya dan berinvestasi pada pengembangan teknologi 

kendaraan ramah lingkungan. Tidak hanya itu, Otoritas Amerika Serikat 

juga meminta Volkswagen untuk melakukan pembelian kembali (buyback) 

terhadap 80.000 kendaraan dengan mesin 3.0 liter, akan tetapi beberapa 

pemilik akan ditawarkan opsi untuk perbaikan atau pembelian kembali 

secara langsung. Dalam hal ini Volkswagen Group diperkirakan menambah 

biaya sekitar U$ 3 juta (EPA.gov, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 


