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Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha 
Kuasa, sehingga Laporan Bulanan Kegiatan Marketing 
Periode Mei 2018 ini dapat terselesaikan dengan baik. 
Laporan ini berisi kegiatan marketing PT Gajah Tunggal, Tbk 
yang meliputi antara lain kegiatan komunitas, corporate 
awarding, exhibition dan motorsport yang disponsori oleh 
GT Radial, IRC Tire dan Zeneos pada bulan Mei 2018.

Dalam menyusun laporan ini kami menyadari bahwa masih 
terdapat banyak kekurangan sehingga kami sangat 
mengharapkan masukan dan saran yang dapat menunjang 
perbaikan laporan ini kedepannya.

Demikian kami sampaikan, semoga laporan ini dapat 
memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi kita 
semua dalam melaksanakan tugas di PT Gajah Tunggal Tbk.

Salam Hormat,
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PT Gajah Tunggal Tbk Berhasil Meraih Top 100:

Most Valuable Indonesian Brands Award 2018
Kamis (31/5) PT. Gajah Tunggal, Tbk berhasil meraih penghargaan Top 100 
Most Valuable Indonesian Brands Award 2018 dari Brand Finance, 
lembaga konsultan brand internasional bekerjasama dengan majalah 
SWA.

Leonard Gozali selaku Head of Marketing Division PT. Gajah Tunggal, Tbk 
hadir untuk menerima penghargaan tersebut.  Penghargaan Top 100 Most 
Valuable Indonesian Brands merupakan peringkat 100 merek dengan nilai 
tertinggi yang valuasinya dilakukan oleh Brand Finance Plc, lembaga 
konsultan penilaian merek yang ada di London, Inggris. 

“Kami bangga berhasil masuk ke dalam Top 100 Most Valuable Indonesia 
Brands 2018, terima kasih atas penghargaan yang bergengsi ini dari Brand 
Finance dan majalah SWA” ujarnya di Hotel Shangri-La Jakarta pada malam 
penganugerahan Top 100 Most Valuable Indonesian Brands Award 2018.

PT. Gajah Tunggal, Tbk bahkan berhasil menduduki peringkat ke-38 
berdasarkan hasil penilaian dari kelima brandnya yaitu GT Radial, IRC Tire, 
Zeneos, Giti dan Gajah Tunggal. Hal tersebut merupakan pembuktian 
bahwa reputasi produksi ban lokal tidak bisa dipandang sebelah mata. 

“Penghargaan yang kami dapatkan ini merupakan motivasi PT. Gajah 
Tunggal, Tbk untuk terus meningkatkan kualitas produksi ban lokal baik 
untuk pasar Indonesia maupun internasional” ujar Leonard

PT. Gajah Tunggal, Tbk melalui 3 (tiga) brandnya yaitu GT Radial, IRC dan 
Gajah Tunggal telah berhasil menjadi ban yang dipercaya oleh agen 
tunggal pemegang merek (ATPM) sebagai ban OEMnya.
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Menyambut putaran pertama Kejurnas Drift yang digelar di Skadron 21, Lapangan Udara Pondok Cabe, 
Tangerang Selatan (6/5), GT Radial turut memboyong tujuh drifter andalannya. Mereka adalah Adi Indiarto, 
DannI Ferdito, Allen Young, Dika CH, Valentino Ratulangi, M Irdam dan Rocca. Setelah satu hari melakoni 
kualifikasi dan babak bracket menuju putaran final, GT Radial tetap merasa puas atas pencapaian asuhannya 
terebut.

Rizki Andromerdi, Brand Assistant Automobile Tire PT Gajah Tunggal Tbk, yang hadir dalam acara tersebut 
mengatakan meskipun ada beberapa drama yang mewarnai jalannya putaran pertama ini, ia tetap puas dengan 
apa yang dihasilkan oleh pedrifter andalannya.

"Kami di putaran pertama ini cukup puas, karena pihak promotor tetap menjungjung komitmennya. Di kelas 
rookie, kita bisa membawa pulang podium kedua, ketiga dan keempat. Di podium kedua ada Allen Young, 
ketiga Adi Indiarto, sedangkan podium keempat di tempati oleh Valentino Ratulagi" ujar Rizki usai pelaksanaan 
podium di Skadron 21.

Sementara untuk kelas Pro, drifter yang menggunakan ban Champiro SX2 ini juga mendominasi podium ketiga 
dan keempat. "Kalau kita dari GT Radial, di kelas Pro, kita menyabet juara tiga dan empat. Itu adalah Allen Young 
dan Valentino Ratulangi" tambah Rizki.

Pencapaian tersebut merupakan hasil tertinggi yang dipersembahkan oleh drifter yang tergabung dalam 
keluarga besar GT Radial. Rizki pun tetap mengapresiasi performa timnya, karena ia melihat meskipun ada 
drama di gelaran tersebut, ia tetap mengatakan keputusan juri adalah mutlak yang tidak bisa diganggu gugat.

"Mungkin sejarah di dunia drifting, Alinka bisa juara pertama. Walaupun ada banyak drama-drama yang 
dikomplain oleh drifter mengenai keputusan juri, tapi keputusan juri itu adalah mutlak, sehingga kita tidak bisa 
mengganggu gugat keputusan tersebut" pungkas Rizki.

Di akhir pembicaraan, Rizki melihat persaingan di Kejurnas Drift ini baginya sudah tidak ada lagi pembagian 
kelas rookie dan pro, karena menurutnya semua drifter yang berkompetisi sudah layaknya seorang pro drifter.

PENCAPAIAN DRIFTER GT RADIAL DI
PUTARAN PERTAMA KEJURNAS DRIFT 2018



Rangkaian Acara GT Radial AdPower

Ramadhan On The Road 19 Mei 2018

Menembus 100 mobil dengan jumlah partisipan 
hingga lebih dari 350 orang yang terdiri dari 
gabungan para komunitas klub hobi dan klub 
motorsport Jawa Barat dan Jakarta memastikan untuk 
tampil di acara tahunan yang digelar oleh Racing4 
Autonews dan kali ini bersama Host-Club yaitu Toyota 
Agya Club Chapter Bandung di gelaran GT Radial 
AdPower Ramadhan On The Road  2018. 

Acara tahunan di bulan puasa ini selalu berkolaborasi 
juga dengan IMI Pengprov JAWA BARAT yang 
direncanakan akan dihadiri oleh ketua dan jajaran 
pengurusnya serta akan menghadirkan pula 
beberapa tokoh otomotif Jawa Barat yang sangat 
dikenal di komunitas motorsport khususnya roda 4.  
Tidak hanya itu ternyata, acara ini juga tetap akan 
menghadirkan para pembalap nasional dan juga 
dihadiri oleh komunitas slalom terbesar nasional 
Jabar Slalom Teams (JST).

Kegiatan CITY ADVENTURE ROAD SAFETY sejak jam 13.00 WIB pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 bertempat dan 
diawali dari pertemuan di Lantai 2 Batagor Kingsley Jl Veteran Bandung.  Panduan dan arahan acara akan 
disampaikan oleh punggawa media Racing4 Autonews Bandung dilanjutkan dengan pembagian stiker kaca 
sebagai identitas partisipan acara yang harus sudah terpasang saat dimulai kegiatan City Adventure jam 14.30 
WIB yang akan dilepas serentak dari pelataran depan Kingsley. 

Kegiatan ini merupakan kesempatan keempat yang diberikan kepada GT Radial untuk turut berpartisipasi dalam 
kegiatan Rally Wisata Ramadhan bersama dengan komunitas mobil di wilayah Jawa Barat. Tirezone sebagai 
dealer resmi GT Radial juga diikut sertakan sebagai salah satu checkpoint yang harus didatangi oleh setiap 
peserta rally.

Dalam menjalani City Adventure seluruh partisipan GT Radial AdPower Ramadhan On The Road diharuskan 
membawa perangkat Bak Tinta Cap, karena ada beberapa lokasi checkpoint dengan RAMBU DASAR MERAH 
BERGAMBAR CAP para partisipan harus berhenti dan melakukan kegiatan cap sendiri di atas kartu lapor lokasi 
yang diberikan saat mengikuti acara panduan. 

Jam 14.30 sd 15.30, seluruh partisipan diharuskan 
mengunjungi 5 lokasi sponsor acara yaitu 3 bengkel, 1 
outlet keperluan rumah dan 1 restoran Korea.  5 Lokasi 
ini setiap partisipan tinggal mengunjungi saja dan 
meminta CAP sesuai urutan perintah di kartu lapor 
lokasi.  Kondisi jalanan yang macet selama waktu 
tersebut karena berkaitan dengan budaya Ngabuburit 
menjadi handicap Ramadhan On The Road tahun ini 
karena kembali digelar sore hari hingga Jam 17.00 
dengan target ada 11 pos checkpoint, 6 diantaranya 
adalah rambu bergambar cap. 



Dalam rangka bulan suci Ramadhan 1439H, Fortuner Owners Club Indonesia (FORCI) Pusat mengadakan 
kegiatan buka puasa bersama dan santunan kepada anak yatim piatu yang bertempat di Auto2000 Krida Cabang 
TB. Simatupang Jakarta Selatan. Dalam kesempatan ini GT Radial ikut memberikan dukungan berupa 100 piece 
merchandise untuk anak-anak yatim.

Penyelenggaraan acara tersebut bertujuan untuk meningkatkan tali silaturahmi dan kebersamaan diantara 
seluruh member FORCI, Tamu Undangan, serta meningkatkan kepedulian terhadap anak yatim piatu. Kegiatan 
ini secara resmi dibuka oleh ketua pelaksana yang dalam kesempatan kali ini dipimpin oleh Om Bambang 
4C-020, lalu dihadiri oleh Ketua Umum Forci, Kepala Cabang dan Kepala Bengkel Auto 2000 Krida Cabang TB. 
Simatupang, member Forci, tamu undangan komunitas lain yaitu JAFOC, dan +/- 100 anak dari Yayasan Assyafia.

Komunitas Toyota Fortuner Club of Indonesia (ID42NER) merayakan Ulang Tahun yang ke-11 dengan tema 
mendukung atlet-atlet Indonesia dan mensukseskan Asian Games 2018 yang akan diselenggarakan di Jakarta 
dan Palembang. Selain itu, komunitas ini juga mengadakan khitanan dan pengobatan gratis massal di Serang, 
Banten.

GT Radial memberikan 1 (satu) set ban GT Radial Savero A/T Plus sebagai bentuk promosi untuk member dari 
komunitas Toyota Fortuner yang berhasil mendapatkannya. Bagi anggota member yang berhasil mendapatkan 
ban tersebut dapat langsung memasangnya di Tirezone yang merupakan outlet retail resmi GT Radial.

Presiden ID42NER, Saladin Bonaparta mengatakan ID42NER sangat cepat sekali perkembangannya selama 
empat tahun belakangan ini. Sehingga, anggotanya bisa mencapai 1.600 member di seluruh Indonesia.

Ramadhan Berkah,

Bukber Ala
Fortuner Owners
Club Indonesia
(FORCI)

Hut ke-11, Komunitas Fortuner
Siap Promosikan Asian Games 2018



GOLF MERCEDES-BENZ TROPHY
DAPAT DUKUNGAN DARI GT RADIAL
GT Radial tahun ini kembali menjadi sponsor turnamen golf prestisius bagi para pemilik kendaraan 
Mercedes-Benz di seluruh Indonesia, MercedesTrophy Indonesia 2018.

Acara yang digelar seharian pada Rabu (2/5) di Pondok Indah Golf Course, Jakarta Selatan, merupakan 
perhelatan ke-22 sejak 1992 turnamen golf bergengsi ini diadakan di Indonesia.

GT Radial mendukung penuh wujud apresiasi Mercedes-Benz kepada pelanggannya dengan memberikan 
kesempatan kepada pegolf amatir untuk berprestasi di tingkat nasional. Tujuh pemenang dari Final Indonesia 
akan memiliki kesempatan untuk mewakili tim Indonesia di MercedesTrophy Acara Final Asia di Sanctuary Cove 
Resort, Australia, pada 5-8 Agustus 2018.

Kegiatan MercedesTrophy merupakan salah satu cara mengeratkan hubungan antar pemilik kendaraan lewat 
kegiatan olahraga. GT Radial melihat ajang ini juga sebagai salah satu cara meningkatkan brand image di 
kalangan pemilik mobil Mercedes-Benz.

“Ini merupakan kesempatan keenam untuk kami bergabung dalam kegiatan MercedesTropy Indonesia. Kegiatan 
ini kami lakukan untuk terus memperkuat hubungan kerjasama yang baik antara GT Radial dengan 
Mercedes-Benz Indonesia. Event ini juga menjadi perhatian kami untuk ikut andil dalam kegiatan olahraga fisik, 
tidak hanya aktif di kegiatan motorsport, tapi juga di kegiatan olahraga yang lain" papar Leonard Gozali selaku 
Head of Division Marketing PT Gajah Tunggal,Tbk kepada media, Jumat (4/5).

Hingga saat ini MercedesTrophy telah diselenggarakan di berbagai negara di dunia dengan peserta mencapai 
ribuan peserta setiap tahunnya. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, GT Radial terus berkomitmen untuk 
mendukung kegiatan kemitraan seperti yang sudah dibangun dengan Mercedes-Benz selama ini begitu juga 
hubungan dengan komunitas seperti Mercedes-Benz Club Indonesia.


