
Akhir Tragis Mobil Listrik Indonesia Berupa Akuisisi Negara M 

Mobil listrik Indonesia telah hadir di Indonesia ketika Dahlan Iskan memimpin Kementrian BUMN. 

Mobil ini merupakan buah karya anak bangsa tim Ricky Elson asal dari inisiatif Dahlan Iskan. Ricky 

dan kawan-kawan memulai proyek ini dengan membuat mobil listrik yang memiliki desain sporty. 

Mobil listrik Tesla, Tucuxi dan Selo namanya. Mobil-mobil ini pada awal kemunculannya memberikan 

angin segar bagi industri otomotif tanah air dari segi inovasi.  

Akan tetapi, keberuntungan tidak menghampiri mobil listrik Indonesia Tesla, Tucuxi dan Selo. Di awal 

tes uji cobanya, mobil listrik Tucuxi hampir membawa Dahlan Iskan menemui ajalnya. Tidak hanya 

itu. Tesla dan Selo tidak lolos uji emisi yang merupakan alasan yang mengada-ngada. Mengapa? 

Karena ini adalah mobil listrik emisi buangannya adalah 0 g/km. Ternyata, kisah sedih Ricky Elson 

dan kawan-kawan tidak hanya sampai situ saja. 

Mobil listrik Indonesia Tesla dan Selo membuat Dahlan Iskan sang inisiator diperkarakan. 

Diperkarakan karena mobil ini tidak lolos uji emisi, sehingga dianggap pemborosan uang negara dan 

dicap mobil gagal. Padahal ini adalah mobil prototype yang memang harus terus diteliti dan 

dikembangkan. 

Mobil listrik Indonesia yang terlantar ini akhirnya menemui akhir yang tragis setelah 8 bulan 

mengalami ketidakjelasan. Ricky Elson melalui status Facebooknya belum lama ini memberitahukan 

kepada publik bahwa ada yang tertarik terhadap proyek mobil listrik Indonesia. Pihak yang tertarik 

adalah negara tetangga dekat kita. Negara tersebut adalah negara M. Negara tetangga dekat dengan 

inisial M ada dua, yaitu Myanmar dan Malaysia. Namun, semua orang menganggap bahwa Malaysia 

yang tertarik dikarenakan sumber daya yang mendukung untuk R&D proyek mobil listrik. 

Terlepas dari pihak mana pun yang akan melakukan akuisisi, berita ini membuat banyak pihak 

menjadi prihatin karenanya. Keprihatinan tersebut tidak membuat Ricky Elson dan kawan-kawan 

mengurungkan niat untuk mengambil tawaran asing. Ricky Elson tetap berencana mengambil 

tawaran negara M untuk merampungkan mobil listrik Indonesia. 


