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Message from BOD

Pada semester pertama 2019 ini, PT Hyundai Mobil Indonesia menghadirkan
dua produk unggulan Hyundai di segmen SUV untuk masyarakat di tanah air,
yaitu The Grand Santa Fe dan Kona.
The Grand Santa Fe yang merupakan tipe tertinggi dalam lineup All-New
Hyundai Santa Fe, langsung mendapat respon yang sangat baik sejak awal
kehadirannya.
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iTechno

Hyundai Perkenalkan Sistem Multi-Collision
Airbag Pertama di Dunia
Di akhir Januari 2019, tepatnya pada tanggal 23, Hyundai
memperkenalkan pengembangan sistem multi-collision
airbag pertama di dunia, yang dapat meningkatkan
secara signifikan performa (fungsi) airbag pada saat
terjadi insiden benturan di kendaraan lebih dari satu kali.
Insiden lebih dari satu kali yang dimaksud adalah setelah
terjadinya benturan pertama, kemudian kendaraan kembali
membentur pada objek kedua, misalnya ke arah pohon,
tiang listrik atau kendaraan lain. Berdasarkan data statistik,
tiga dari 10 insiden kendaraan umumnya terjadi seperti ini.
Untuk diketahui, sistem airbag yang ada pada saat ini
tidak dilengkapi dengan proteksi untuk insiden susulan.
Sementara sistem multi-collision airbag memungkinkan
airbag mengembang secara efektif bahkan setelah
insiden benturan susulan terjadi, dengan cara
menyesuaikan status dari kendaraan dan penumpang.
Teknologi terbaru ini mampu mendeteksi intensitas
benturan yang dibutuhkan untuk mengembang sesuai
waktu yang tepat, dan umumnya hal ini terjadi setelah
benturan kedua.

“Melalui penyempurnaan performa sistem airbag ini,
kami berharap dapat meningkatkan secara signifikan
faktor keselamatan pengemudi dan penumpang,” kata
Taesoo Chi, Head of Chassis Technology Center dari
Hyundai Motor Group.
Berdasarkan data statistik dari National Highway Traffic
Safety Administration (NHTSA), sekitar 30 persen dari
56.000 insiden kendaraan antara tahun 2000 hingga
tahun 2012 di Amerika Serikat melibatkan benturan pada
kendaraan lebih dari satu kali.
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Sumbangan Hyundai Motor Company
untuk Palang Merah Indonesia
Pada tanggal 21 Februari 2019, Hyundai Motor Company
memberikan bantuan berupa 2 (dua) unit Hyundai Starex Mover Ambulance dengan standar spesifikasi untuk
‘Ambulance Emergency’ melalui Palang Merah Indonesia
(PMI) guna membantu pemulihan pasca bencana alam
tsunami yang menimpa kota Palu dan sekitarnya.
Prosesi penyerahan dua unit kendaraan berlangsung
di kantor pusat Palang Merah Indonesia di kawasan Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Mr. H.D. Jung selaku
perwakilan dari Hyundai Motor Company (HMC) dan
didampingi pula oleh Bapak Denny Siregar selaku Sales
Operation Director PT. Hyundai Mobil Indonesia dan
diterima oleh Bapak dr. Ritola Tasmaya, MPH selaku Sekretaris Jendral Palang Merah Indonesia.

“Semoga dengan keberadaan dua unit ambulance ini
dapat membantu pemulihan pasca bencana alam tsunami
yang menimpa kota Palu dan sekitarnya dan ini juga merupakan bentuk kepedulian keluarga besar Hyundai Motors
kepada saudara-saudara kita di sana,” ujar H.D Jung.
Dalam kesempatan yang sama Denny Siregar juga menjelaskan kepada jajaran PMI Pusat, “Spesifikasi teknis
Hyundai Starex Mover ini sangat ideal untuk digunakan
sebagai ambulance, dengan dimensi (P x L x T) 5150 x
1920 x 2120 mm dan tersedia dalam pilihan standard
roof dan high roof didukung Power Train 2.5 CRDi WGT
dan transmisi 6-speed M/T sehingga akan optimal dalam mendukung operasional tim medis.”
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iCommunity: Lunch Gathering 2019

Bersama Komunitas Mobil Hyundai
Sabtu 23 Februari 2019, PT Hyundai Mobil Indonesia
menggelar “Lunch Gathering” bersama komunitas mobil
Hyundai di restoran Pondok Putri Duyung, Taman Impian
Jaya Ancol, Jakarta utara.
“Ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan untuk
menjalin dan mempererat hubungan Hyundai Mobil
Indonesia dengan para pecinta mobil Hyundai, serta
menjalin keakraban dengan sesama pemilik mobil
Hyundai,” kata Andi Agung, Service Marketing Division
Head dari PT Hyundai Mobil Indonesia.
Andi Agung juga menambahkan, kegiatan ini juga
mendengarkan input atau masukan yang positif untuk
perkembangan komunitas pemilik mobil Hyundai. “Kami
dari PT Hyundai Mobil Indonesia juga kembali mengajak
para anggota komunitas Hyundai untuk mendaftarkan diri
di program Loyalty Community agar bisa mendapatkan
keuntungan sebagai member Loyalty Community, seperti
potongan harga spare part dan jasa di semua bengkel
resmi 3S Hyundai.”
Tak kurang dari 13 komunitas Hyundai ikut hadir di acara
ini, yaitu HiD (Hyundai i20 Driver), Tucsonic (Tucson
Indonesia Community), TFC (Trajet Family Club), Gravity

“kegiatan ini dilakukan untuk
menjalin dan mempererat hubungan
Hyundai Mobil Indonesia dengan
para pecinta mobil Hyundai, serta
menjalin keakraban dengan sesama
pemilik mobil Hyundai,”
(Grand Avege Community), AFCI (Avega Family Club
Indonesia), H1FI (Hyundai H1 Family Indonesia), AccentEr (Accent Series Club Indonesia), H10Club (Hyundai i10
Community Indonesia), ACI (Atoz Club Indonesia), Santa
Fe Owner Club Indonesia (SOCI), INAGO (Indonesian Getz
Owners), TOC (Tucson Owner Club), dan ANTRAC (Hyundai
Elantra Community).
Selain kegiatan agenda makan siang bersama, kegiatan
menjalin dan memperat hubungan baik ini juga dilanjutkan
dengan acara pembagian hadiah-hadiah yang menarik.
Sampai ketemu lagi di acara bersama komunitas mobil
Hyundai berikutnya.
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HYUNDAI NATIONAL
SERVICE CONFERENCE 2019
Pada tanggal 5 – 6 Maret 2019, agenda rutin tahunan
Hyundai National Service Conference kembali dilaksanakan
yang kali ini bertempat di Hotel Le Eminence – Cianjur,
Jawa Barat.
Kegiatan ini melibatkan jajaran BOD dan Manajemen PT
Hyundai mobil Indonesia, serta seluruh Service Manager
Hyundai di seluruh Indonesia.
“Dalam agenda rutin tahunan ini, kami telah berkomitmen
agar semua front line di bidang layanan purna jual untuk
lebih aktif menjangkau konsumen yang lebih luas, dengan
memberikan layanan terbaik, meningkatkan kemampuan
tim di bagian servis dan suku cadang, kecepatan dan
ketepatan dalam melayani kebutuhan konsumen, serta
melakukan upaya peningkatan pelayanan kebutuhan
konsumen secara berkelanjutan,” kata Mukiat Sutikno,
Presiden Direktur PT Hyundai Mobil Indonesia.
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Langkah progresif Hyundai Indonesia untuk memenuhi
kebutuhan konsumen dapat dilihat dari data Part Fullfillment
Rate hingga Juli 2018, dimana tingkat pemenuhan atau
suplai terhadap permintaan atau pesanan konsumen akan
suku cadang Hyundai dapat terpenuhi sebesar 97,2 persen.
Ini berarti meningkat dari data pencapaian suplai
kebutuhan suku cadang sesuai permintaan atau pesanan
konsumen pada tahun 2017 sebesar 96,8 persen.
Angka persentasi pencapaian ini tentu tidak terlepas dari
kerjasama yang baik dari jaringan after sales service, part shop
yang tersebar di kota-kota besar, dan call center Hyundai
melalui nomor telepon (021) 7289 7000 dan 0800 1821 407.
Hasil studi terbaru dari PT Hyundai Mobil Indonesia
menunjukkan tingkat kepuasan terhadap layanan purna
jual meningkat. Skor di kuartal pertama dan kedua tahun

iEvent: Hyundai National Service Conference 2019

2018 berturut-turut 886 dan 888 dari maksimal 1.000
poin yang meliputi aspek Facility, Staff, Time, Quality
dan Value.
Hal ini tidak terlepas dari konsistensi PT Hyundai Mobil
Indonesia dalam melaksanakan perbaikan pelayanan
yang melibatkan seluruh bengkel resmi, termasuk
sejak awal tahun 2018 telah dilaksanakan terobosan
dengan melakukan uji perbaikan pelayanan di dealer
resmi setiap hari yang tersambung dengan sistem
operasional bengkel, sehingga di penghujung hari
apa yang menjadi keluhan konsumen dapat dengan
mudah diketahui.

"Tingkat pemenuhan atau
suplai terhadap permintaan
atau pesanan konsumen akan
suku cadang Hyundai dapat
terpenuhi sebesar 97,2 persen."

Pada penyelenggaraan agenda kegiatan tahunan
Hyundai National Service Conference 2019, selain diisi
dengan kegiatan diskusi dan presentasi kerja, juga diisi
dengan kegiatan untuk mempererat kebersamaan
berupa games dan outbond, dimana salah satu
tujuannya untuk meningkatkan kekompakan antar
para peserta kegiatan konferensi tahunan kali ini.
Sampai jumpa pada pelaksanaan Hyundai National
Service Conference tahun 2020.
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Hyundai Nomor 6 Di Dunia
Di tahun 2019, Hyundai kembali mencanangkan kenaikan target
penjualan, khususnya di segmen kendaraan SUV seiring jajaran
produknya yang semakin lengkap.
8

iSpecial Feature

Sepanjang tahun 2018, pasar kendaraan SUV di dunia
mampu menembus angka penjualan 29,77 juta unit di
seluruh dunia, dengan angka pertumbuhan 7% dibanding
data pencapaian tahun 2017.

dunia, disebutkan jika pasar kendaraan SUV telah menjadi
salah satu segmen kendaraan yang terus mengalami
pertumbuhan positif selain pasar kendaraan listrik atau
EV (electric vehicle).

Angka pencapaian tersebut setara dengan 36,4 % dari
pangsa pasar penjualan mobil di dunia yang mencapai
angka total 86,01 juta unit sepanjang tahun 2018.
Berdasarkan data yang dirilis JATO, perusahaan riset
digital yang mendalami perkembangan industri otomotif

Potensi dan trend kendaraan berdesain SUV yang terus
berkembang di dunia saat ini, termasuk di Indonesia, menjadi salah satu faktor pendorong utama bagi Hyundai untuk semakin serius mengembangkan sekaligus memperluas jajaran produk kendaraannya bagi konsumen.
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Di segmen sub compact SUV kini ada Hyundai Kona, lalu
di segmen compact SUV ada Hyundai Tucson, di segmen
SUV regular-size ada Hyundai Santa Fe, serta lineup
terbaru flagship-SUV Hyundai Palisade yang baru saja
diperkenalkan di Amerika Serikat pada akhir tahun 2018
tepatnya di bulan November.
Belum cukup sampai di situ, di akhir Desember 2018,
Hyundai telah melaksanakan prosesi serah terima
perdana NEXO Fuel Cell SUV model year 2019 di Amerika
Serikat. Prosesi serah terima ini diberikan langsung
oleh Yong-woo (William) Lee selaku Presiden dan CEO
dari Hyundai Motor North Amerika kepada konsumen
pertama Todd Hochrad, warga kota Ventura, California.
Keputusan memperluas jajaran di segmen SUV berhasil
memberikan sumbangsih penting bagi Hyundai di peta
persaingan industri otomotif dunia. Hasilnya sepanjang
tahun 2018, angka penjualan kendaraan Hyundai
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berhasil naik 1,8% dengan total penjualan 4.586.775 unit
di seluruh dunia. Pencapaian ini sekaligus mengantarkan
Hyundai menjadi produsen otomotif dengan penjualan
terbanyak ke-6 sepanjang tahun 2018.

Sementara All New Santa Fe yang diperkenalkan di bulan
Agustus 2018 pada pameran otomotif tahunan GIIAS
langsung meraih apresiasi tertinggi sebagai “1st Winner
Favorite Passenger Car”.

Di tahun 2019, Hyundai telah mencanangkan target
penjualan 4,68 juta unit, dimana momentum positif
penjualan di segmen kendaraan SUV kembali menjadi
andalan utama.

Respon yang baik dari konsumen penggemar kendaraan
SUV di Indonesia juga menjadi salah satu pertimbangan
utama PT Hyundai Mobil Indonesia untuk menghadirkan
model terbaru sekaligus tipe tertinggi dari keluarga All-New
Santa Fe, yaitu The Grand Santa Fe di awal tahun 2019 ini.

Pada dua bulan pertama 2019, periode Januari dan
Februari, permulaan yang baik untuk mencapai target
telah dimulai, dimana sebanyak 626.485 unit mobil
baru Hyundai telah terlepas ke konsumen. “Permintaan
kendaraan SUV yang semakin menguat telah berperan
penting dalam tercapainya angka penjualan yang baik,”
demikian penjelasan resmi pada siaran pers yang dirilis
Hyundai Motor Company.
Di Indonesia, kehadiran dua SUV terbaru Hyundai dengan
konsep desain teranyar Fluidic Sculpture 2.0 yaitu AllNew Santa Fe dan All-New Tucson juga telah berhasil
mendapat respon positif, baik dalam hal daya terima dan
pembelian oleh konsumen, maupun dalam hal peraihan
penghargaan yang prestisius.
All-New Hyundai Tucson di antaranya pada tahun 2017
berhasil meraih sejumlah penghargaan prestisius di tanah
air di antaranya sebagai Best of the Best SUV di ajang
Otomotif Award dan Editor Choice dari majalah Carvaganza.

Tipe tertinggi The Grand Santa Fe dihadirkan dengan
pilihan fitur yang lebih lengkap seperti 6 Airbags, Power
Tailgate, Head Unit Display, Cluster 7 inch TFT LCD dan
lain-lain.
“Naiknya antusiasme konsumen di Indonesia pada
kendaraan SUV dari Hyundai telah mendorong nilai
persentasi pertumbuhan penjualan yang lebih tinggi
dibanding nilai persentasi pertumbuhan industri otomotif
nasional pada tahun 2018. Berdasarkan data Gaikindo,
pasar penjualan mobil baru di Indonesia pada tahun 2018
tumbuh sebesar 6,6%. Sementara nilai pertumbuhan
angka penjualan Hyundai berhasil naik lebih tinggi sebesar
11,3%. Hal positif ini juga didukung oleh pencapaian dari
sisi ekspor, dimana Hyundai Indonesia bisa berada di
posisi 5 besar sebagai APM (Agen Pemegang Merek) yang
mengekspor kendaraan dari Indonesia ke luar negeri
sepanjang tahun 2018,” kata Mukiat Sutikno, Presiden
Direktur PT Hyundai Mobil Indonesia.
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The Grand Santa Fe
Kami ingin menceritakan kesan pertama berada di dalam kabin
dan mengemudikan tipe tertinggi All-New Hyundai Santa Fe.
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First Drive Impression

Saat artikel ini dibuat, PT Hyundai Mobil Indonesia tengah
mendapat sambutan yang mengejutkan dari para peminat The
Grand Santa Fe yang mulai dipasarkan pada awal tahun 2019.
“Ya, kami dibuat terkejut sekaligus senang atas respon peminat
The Grand Santa Fe yang terhitung tinggi. Pengiriman pertama
dari Hyundai Motor Company langsung habis dipesan, dan saat
ini kami tengah menunggu datangnya pesanan pengiriman yang
kedua, dan itu sebagian besar juga sudah dipesan,” kata Denny
Siregar, Direktur Operasional Penjualan dari PT Hyundai Mobil
Indonesia, pada tanggal 8 Maret 2019.
Atas antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap The Grand
Santa Fe, redaksi HMWI pun tertarik membuat ulasan khusus
tentang gambaran kesan awal berada di dalam kabin dan
mengemudikannya.
Kita mulai dari profil singkatnya. The Grand Santa Fe hadir hanya
dalam satu varian berwarna hitam (Phantom Black), mesin R2.2
CRDi EVGTurbo, dan transmisi Automatic Shiftronic 8-Speed.
Saat berada di dalam kabin di kursi pengemudi dan penumpang,
nilai keistimewaan langsung terasa berkat fitur pengaturan kursi
elektrik. Selain mempermudah mencari posisi duduk yang paling
sesuai dan ideal, fitur pengaturan elektrik pada kedua kursi depan
juga menguatkan kesan mewah.
Belum cukup sampai di situ, desain jok kulit dengan desain dan
motif baru yang lebih berkelas hanya bisa didapatkan pada The
Grand Santa Fe.
Setelah mendapatkan posisi duduk yang ideal, sebuah kejutan
yang menyenangkan telah menanti. Ya, hanya di Grand Santa Fe,
pengemudi akan menemukan fitur baru 7” TFT LCD Virtual Cluster.
Fitur ini memiliki koneksi langsung dengan Drive Mode, dimana

setiap Drive Mode yang dipilih pengemudi akan
disertai dengan latar cahaya yang berbeda.
Ada empat pilihan Drive Mode yang bisa dipilih
sesuai keinginan dan kebutuhan pengemudi. Jika
memilih Drive Mode “Sport” maka latar cahaya
panel instrumen akan berwarna merah, lalu jika
ingin berkendara lebih efisien bisa memilih Drive
Mode “Eco” dengan latar cahaya lampu berwarna
hijau. Sementara jika memilih Drive Mode “Smart”
dan “Comfort” latar lampunya akan berubah
berwarna biru.
Kesenangan berkendara juga bisa didapatkan
pada penyempurnaan desain aerodinamika
kendaraan yang membuat beban hambatan angin
dan efek blind spot dapat direduksi lebih rendah.
Penyempurnaan aerodinamika kendaraan di bagian
pilar-A dan struktur kaca depan yang lebih landai juga
berdampak pada peningkatan performa kendaraan
dan efisiensi konsumsi BBM yang lebih baik.
Masih banyak keseruan lain yang ditawarkan The
Grand Santa Fe, termasuk untuk penumpang baris
kedua dan ketiga. Plus, satu fitur istimewa lainnya
yang sudah siap menyambut pemilik The Grand
Sante yaitu fitur baru New Electric Power Gate,
dimana manfaatnya pintu bagasi dapat membuka
sendiri secara elektrik dan dapat diatur dalam
dua pilihan mode kecepatan, sehingga sangat
membantu dan mempermudah saat hendak
menaruh barang di bagasi.
Penasaran? Yuk, langsung bergegas ke dealer
Hyundai terdekat.
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Deretan Penghargaan
Prestisius Berkelas Dunia
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iNews Car: Hyundai Kona

"Selain berhasil mendapat
respon pasar yang baik, Hyundai
Kona pun telah menerima
sejumlah penghargaan
prestisius berkelas dunia."

Menurut data JATO Dynamics, sepanjang tahun 2018
Hyundai berhasil menjadi salah satu produsen otomotif
terkemuka di dunia yang paling sukses memasarkan
produk kendaraan di segmen SUV, termasuk melalui
salah satu produk terbarunya All-New Kona.
Hyundai Kona yang bermain di segmen small SUV atau
biasa juga diistilahkan sebagai sub compact SUV berhasil
mendulang angka penjualan 47.050 unit di pasar otomotif
Amerika Serikat. Sementara pada periode Januari dan
Februari 2019, Hyundai Kona berhasil terjual 11.382 unit
di Amerika Serikat.
Selain berhasil mendapat respon pasar yang baik, Hyundai
Kona pun telah menerima sejumlah penghargaan
prestisius berkelas dunia. Berikut di antaranya:
23 Februari 2018: iF Design Award
All New Kona berhasil menerima penghargaan pada
kategori Automobiles/Vehicles di ajang iF Design Awards
2018. All New Kona dinilai berhasil menghadirkan kualitas
desain terdepan, konsep fitur yang berbeda, serta
tampilan yang percaya diri dan menarik untuk dipandang.
9 April 2018: Red Dot Design Award
Hyundai Kona berhasil memenangkan trofi Red Dot
Design Awards 2018 berkat kualitas desain dan inovasi
yang dinilai sangat mengesankan. Penghargaan
prestisius ini menitikberatkan evaluasi penilaian pada
fungsionalitas, durabilitas, level inovasi dan kualitas
menyeluruh pada aspek bentuk dan fungsi.
14 September 2018: Top Segment in J.D.Power; Tech
Experience Study
Hyundai Kona berhasil meraih penilaian tingkat kepuasaan
tertinggi dalam hal aplikasi teknologi pada kategori
kendaraan ukuran kecil (small segment). Penilaian
didasarkan pada pengalaman pengguna kendaraan
saat menggunakan dan berinteraksi dengan teknologi
di kendaraan. Titik berat penilaian dari sudut pandang
pengemudi, dimana Kona berada di peringkat teratas

dalam hal hiburan dan konektivitas, fitur pendukung
kemudahan mengemudi, proteksi insiden dan koneksi
smartphone.
20 September 2018: IDEA Design Award
Hyundai Kona bersama Hyundai Santa Fe dan Hyundai
NEXO berhasil menerima penghargaan prestisius di
ajang IDEA Design Award 2018, yang merupakan salah
satu ajang penghargaan di bidang desain terbesar di
dunia, selain iF Design Award dan Red Dot Design Award.
14 Januari 2019: North America Utility Vehicle of the Year
Hyundai Kona dan Kona Electric CUV secara bersamaan
dinobatkan sebagai pemenang North American Utility
Vehicle of the Year 2019. Ini adalah pertama kalinya
CUV (Compact Utility Vehicle) Hyundai berhasil terpilih
sebagai pemenang di kategori Utility Vehicle of the Year.
16 Januari 2019: Best Subcompact SUV – Car and Driver
Media Car and Driver mengumumkan Hyundai Kona
2019 dan Kona Electric CUV sebagai pemenang Best
Subcompact SUV pada ajang penghargaan “2019 Best
Trucks and SUV” yang diumumkan pada pameran North
American International Auto Show 2019 di Detroit. Ini
pertama kalinya model kendaraan Compact Utility Vehicle
(CUV) dari Hyundai masuk ke dalam daftar penghargaan
“Car and Driver’s 10 Best Trucks and SUV”.
23 Januari 2019: Crossover of the Year – Texas Motor
Press Association
Hyundai Kona terpilih sebagai Crossover of the Year 2019
oleh Texas Motor Press Association. Prosesi serah terima
penghargaan dilaksanakan di ajang Houston Auto Show.
5 Februari 2019: Best Subcompact SUV for the Money –
U.S News & World Report
Hyundai Kona terpilih sebagai Best Subcompact SUV for
the Money dari U.S News & World Report di California.
Seiring tumbuhnya segmen subcompact SUV yang
semakin kompetitif, Hyundai Kona dinilai berhasil berada
di puncak alias yang terbaik.
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Hyundai Motorsport

Di artikel kali ini, kami akan mengulas aktivitas Hyundai
Motorsport pada kuartal 1 2019 di kejuaraan FIA WRC
(World Rally Championship) dan FIA WTCR (World Touring
Car Cup).
Sebenarnya ada dua kejuaraan dunia lain yang diikuti
Hyundai Motorsport di tahun 2019, yaitu kejuaraan reli
R5 dan kejuaraan TCR Touring Car. Untuk info lebih lanjut
mengenai kedua balapan tersebut bisa Anda ikuti di
website resmi Hyundai Motorsport.
Sementara untuk update info aktivitas Hyundai Motorsport
terkini di ajang WRC dan WTCR pada kuartal 1 2019, berikut
informasinya:

WRC 2019
Saat artikel ini dibuat, kejuaraan WRC 2019 telah
menyelesaikan tiga seri yaitu di Monte Carlo seri 1, Swedia
seri 2 dan di Meksiko seri ke-3, dan berikut hasilnya:
• Seri 1 Rallye Monte Carlo (24 – 27 Januari 2019)
Thierry Neuville berhasil meraih podium kedua, sementara
juara dunia sembilan kali Sebastian Loeb sukses finish di
posisi keempat.
• Seri 2 Rally Sweden (14 – 17 Februari 2019)
Thierry Neuville kembali sukses merengkuh podium, kali
ini di posisi ketiga. Sementara rekan setimnya Andreas
Mikkelsen finish di posisi keempat.
• Seri 3 Rally Guanajuato Meksiko (28 – 31 Maret 2019)
Di putaran ketiga di Meksiko, Thierry Neuville sukses
membawa Hyundai i20 Coupe WRC finish di posisi keempat.
Masih ada 11 seri lagi ke depan pada kejuaraan WRC tahun
2019 ini, dan untuk itu nantikan di laporan artikel kami
berikutnya.

FIA WTRC 2019
Ada 10 putaran FIA World Touring Car Cup (WTCR) yang
siap digelar pada tahun 2019, di mulai di Maroko pada 5-7
April dan berakhir di Malaysia 13 – 15 Desember.
Setelah berhasil menjadi juara dunia WTRC 2018, ada
empat pembalap yang akan mengandalkan Hyundai i30
N TCR, termasuk dua pembalap baru Nicky Catsburg dan
Augusto Farfus.
Sementara juara WTRC 2018 Gabriele Tarquini akan tetap
menjadi rekan setim Norbert Michelisz di BRC Racing Team.
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HYUNDAI TUCSON

Mobil Terlaris Hyundai di Tahun 2018
Sepanjang tahun 2018 lalu, Hyundai Tucson berhasil
menjadi model kendaraan terlaris Hyundai di seluruh
dunia dengan angka penjualan 511.963 unit.
Hyundai Tucson model generasi ketiga yang juga telah
dipasarkan di Indonesia, merupakan model kendaraan
Hyundai yang bermain di segmen kendaraan compact
SUV, dimana segmen ini merupakan segmen kendaraan
berdesain SUV dengan pangsa pasar terbesar di dunia
dan nilai pertumbuhan 13% dibanding data pencapaian
di tahun 2017.
Melalui Tucson generasi ketiga pula, Hyundai mempertegas
posisinya sebagai salah satu produsen kendaraan yang kuat
dan dominan di segmen kendaraan SUV di dunia.
Di pasar otomotif di negara-negara besar, penetrasi Hyundai
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melalui Tucson juga terjadi. Di Amerika Serikat, Tucson juga
menjadi kendaraan terlaris Hyundai sepanjang tahun 2018
dengan angka penjualan 142.299 unit atau naik 27.546 unit
dibanding pencapaian tahun 2017 yang sebesar 114.735 unit.
Demikian juga di Inggris, Tucson berhasil membantu
Hyundai memecahkan pangsa pasar tertinggi di tahun
2018, dengan angka penjualan 27.634 unit dari angka
penjualan total Hyundai sebesar 89.961 unit.
Di Indonesia, eksistensi All-New Hyundai Tucson juga
telah berhasil menjadi salah satu bintang penjualan. Dan
tidak hanya dari segi penjualan, All-New Hyundai Tucson
telah menerima beberapa penghargaan bergengsi di
tanah air, di antaranya sebagai SUV Terbaik (Best of the
Best SUV) di ajang Otomotif Award 2017 dan Best Medium
SUV di ajang Otomotif Award 2018.

iNews

HYUNDAI SANTA FE

2 Penghargaan Bergengsi
di Bulan Februari
Sebagian orang percaya jika bulan Februari adalah bulan
kasih sayang, dan jika itu benar dan bisa dipercaya maka
bulan kedua di tahun 2019 menjadi bulan penuh kasih
sayang untuk salah satu produk terbaru Hyundai, yaitu
All-New Santa Fe.
Di bulan Februari 2019, Hyundai Santa Fe generasi terbaru berhasil meraih dua penghargaan istimewa.
Dimulai pada tanggal 7 Februari 2019, Hyundai Santa Fe
menerima penghargaan “2019 Kelley Blue Book 5-Year
Cost to Own Award” yang diberikan pada ajang pameran
Chicago Auto Show 2019.
“Kami tentu sangat bangga generasi terbaru Santa Fe
berhasil menerima penghargaan dari industri terkemuka
di bidangnya. Penghargaan ini semakin menegaskan jika
All-New Santa Fe 2019 memiliki nilai yang luar biasa ting-

gi bagi konsumen untuk pemakaian dalam jangka waktu yang panjang,” kata Scott Margason, Director Product
Planning dari Hyundai Motor Amerika.
Selang enam hari kemudian tepatnya di tanggal 13 Maret,
Hyundai Santa Fe kembali menerima penghargaan bergengsi dari industri terkemuka lainnya, yaitu J.D.Power.
Hyundai Santa Fe berhasil menerima penghargaan sebagai Midsize SUV paling andal dalam J.D. Power 2019
Vehicle Dependability Study (VDS), sekaligus mengalahkan banyak kompetitor berat di kelasnya.
Beberapa poin keunggulan Santa Fe terletak pada desainnya yang berani, powertrain yang luar biasa, serta
kehadiran fitur-fitur yang dapat memenuhi ekspektasi
tinggi pengemudi dan penumpang baik dalam hal fungsi,
daya guna dan kenyamanan.
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