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MAYJEND YONO SU-
WOYO–Honda Surabaya 
Center (HSC), main Dea-
ler resmi Honda untuk wi-
layah Jawa Timur, Bali, 
dan Nusa Tenggara, agre-
sif menggenjot kinerja 
penjualan. Salah satunya 
dengan menghadirkan in-
ovasi produk terbarunya, 
New Honda Civic Hatch-
back RS dengan tampilan 
yang semakin sporty. 
Dengan emblem RS dan 
berbagai perubahan di ba-
gian eksterior dan interior. 

President Director Honda 
Surabaya Center Ang Hoey 
Tiong menuturkan, New 
Honda Civic Hatchback RS 
diluncurkan sebagai bagian 
dari keluarga model legen-
daris Honda Civic di Indo-
nesia. Sebagai brand yang 
populer di kalangan pecinta 
hatchback, peluncuran New 

Honda Civic Hatchback 
dengan varian RS akan 
memberikan pilihan konsu-
men Honda akan mobil 
yang lebih sporty, stylish 
dan iconic. “Kami yakin va-
rian ini akan mendapatkan 
sambutan yang positif se-
perti Honda Jazz yang juga 
telah digemari konsumen 
dengan varian RS-nya,” te-
rangnya di Surabaya, ke-
marin (23/2). 

New Honda Civic Hatch-
back RS merupakan per-
paduan antara Honda Ci-
vic Hatchback yang legen-
daris dengan karakter va-
rian RS dari Honda seba-
gai Global Sporty Icon. 
Konsep ini selaras dengan 
tema Sexiness Intensified 
yang diusung New Honda 
Civic Hatchback RS dan 
menjawab keinginan kon-
sumen yang ingin tampil 

Genjot Penjualan 
dengan Inovasi Produk
New Honda Civic Hatchback RS 
Incar Konsumen Berjiwa Muda

beda dan Step Up.
Menurut Marketing and 

After Sales Service Direc-
tor HSC Wendy Miharja, 
varian Hatchback dari 
Honda Civic terus populer 
dan mempunyai pengguna 
yang sangat loyal di Indo-
nesia. Terbukti, sepanjang 
tahun 2019, Honda Civic 
Hatchback mengumpul-
kan penjualan sebanyak 
1.579 unit, dengan pangsa 
pasar 5 persen di segmen 
hatchback. Model ini juga 
berada di segmen yang sa-
ma dengan Honda Jazz 
yang menjadi market lead-
er dengan pangsa pasar 
mencapai 40 persen. 

Wendy meyakini penjua-
lan mobil New Civic 
Hatchback RS tahun ini 
bisa mencapai 250 unit. 
Wendy menguraikan, HSC 
mampu menjual Honda 
Civic Hatchback sekitar 
284 unit atau rerata 30-40 
unit per-bulan. Model ter-
sebut juga berada di seg-
men yang sama dengan 

Honda Jazz yang memiliki 
pangsa pasar 40 persen. 
“Target 250 unit tahun ini 
memang kami turunkan 
karena target awal, dan 
kami masih melihat situa-
si global juga. Namun 
dengan hatchback yang ju-
ga dengan emblem RS atau 
sporty ini, kami yakin bisa 
tercapai lebih,” katanya.

Wendy menambahkan, 
penjualan mobil Honda ti-
pe RS atau sporty dari ber-
bagai jenis mulai dari Brio 
RS, Jazz RS dan lainnya te-
lah berkontribusi sekitar 23 
persen. Dari penjualan tipe 
RS ini, tampak peminatnya 
adalah pembeli yang memi-
liki jiwa muda dengan ren-
tang usia 25 tahun – 40 ta-
hunan. “Kalau penjualan 
sedan Civic selama ini ber-
kontribusi 6 persen dari 
total penjualan, kami ber-
harap dengan hadirnya 
New Civic Hatchback RS 
ini bisa mendorong kontri-
busi Civic 8-10 persen,” 
imbuh Wendy. (cin/opi)
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INCAR YANG BERJIWA MUDA: Marketing and After Sales Service Director HSC Wendy Miharja (dua dari kiri) bersama Presdir HSC Ang Hoey 
Tiong (dua dari kanan) di depan mobil New Honda Civic Hatchback RS saat peluncuran di Surabaya.


