
VW Golf GTI Clubsport S Versi Terbaru Tampil Lebih Ganas Dari Pendahulunya 
 

  
Penampilan VW Golf GTI Clubsport S yang dijual secara terbatas (via : carmagazine.co.uk) 

 

Sudah 4 dekade ini VW Golf GT menjadi salah satu line-up dari perusahaan mobil asal Jerman, 

Volkswagen. Oleh karena itu, demi memberikan nuansa baru, pada 4 Mei 2016 kemarin mereka baru 

saja meluncurkan VW Golf GTI Clubsport S. Bisa dikatakan bahwa versi ini merupakan edisi khusus 

karena mereka hanya memproduksi 400 unit saja dengan seperempatnya akan dijual secara domestik. 

Jika diperhatikan maka pebedaan mencolok dari versi Clubsport S adalah performanya yang jauh lebih 

baik dan juga kontrol yang nyaman dibandingkan VW GTI versi terdahulu.  

 

Pada bagian dalam mobil terpasang mesin TSI dengan teknologi Bluemotion yang memiliki kapasitas 

2.0L. Torsi yang dihasilkan oleh mesin ini mencapai 350 Nm dengan tenaga sebesar 310 PS. Selain itu, 

digunakan pula transmisi daya 6 tingkat berdimensi panjang 4.2 meter yang akan memindahkan daya ke 

penggerak roda depan sehingga nyaman untuk digunakan secara manual ataupun menggunakan kopling 

ganda berlabel DSG (Direct Shift Gear) 

 

VW Golf GTI Clubsport S yang memiliki bobot sekitar 1.39 Ton mampu bergerak dari posisi diam hingga 

kecepatan 100 Km/jam hanya dalam 5.8 detik dan kecepatan maksimalnya adalah 265 Km/jam. Jika 

dibandingkan dengan pendahulunya, mesin mobil ini memiliki tenaga 90 PS sehingga berdampak pada 

percepatannya yang 0.7 detik lebih responsif ketika melesat dari kecepatan 0-100 Km/jam .  

 



VW Golf GTI Clubsport S menggunakan rangka terbaru agar lebih handal ketika dikendarai dengan 

kecepatan tinggi dan untuk mengurangi efek understeer di tikungan tajam. Selain itu perangkat 

deselerasi juga ditingkatkan sesuai dengan keberadaan perangkat aerodinamika seperti yang terdapat 

pada pintu bagasi.  Hasilnya, mobil besutan Volkswagen ini sudah terlihat lebih baik ketika digunakan 

dalam sirkuit balap. Seperti misalnya di sirkuit Nurburgring dengan catatan waktu 7 menit 49 detik dan 

sekaligus menjadi rekor baru untuk mobil berpenggerak roda depan. 

 

Namun, seperti apakah bagaian interior desainnya? Pada bagain dalam kabin VW Golf GTI Clubsport S 

masih serupa dengan pendahulunya dengan tuas gigi seperti bola golf, panel dashboard yang elegan, 

bahkan juga dengan logo GTI yang sama pada palang kemudi. Tapi ada beberapa perbedaan seperti 

tanda garis merah pada stir layaknya mobil balap lainnya, dan jok dengan model yang sporty berbalut 

bahan alcantara dengan fabric. 

 

 
Tampilan belakang dari mobil VW Golf GTI Clubsport S  (via : carmagazine.co.uk) 

 

Selain kemiripan pada bagian interior, terdapat pula beberapa persamaan dan perbedaan pada bodi 

ekteriornya. VW Golf GTI Clubsport S masih tetap menggunakan desain mobil hatchback dengan dua 

buah pintu dan desain bumper depan yang memiliki sirip di sisi kanan dan kirinya. Selain itu, lampu 

depan juga menggunakan lampu Bi-Xenon dan DRL berteknologi LED serta double knalpot yang tidak 

terlihat pada bagian bemper belakng. Sebagai tanda bahwa ini adalah mobil VW GolF Clubsport S maka 

di bagian bawah bodi samping terdapat tulisan Clubsport S. 

 



Mengenai harganya sendiri, VW Golf GTI Clubsport S memang belum diketahui secara jelas harga jual 

resminya, tetapi jika menilik pada spesifikasi yang jauh lebih baik dibandingkan GTI Clubsport versi 

terdahulu maka sudah pasti harganya akan jauh lebih mahal. Sekedar informasi,  GTI Clubsport dijual 

seharga Rp. 535 jutaan di Jerman maka yang pasti harga dari VW Golf GTI Clubsport S juga akan lebih 

mahal dari itu. 

 

 


