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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 November 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 
November 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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Kejurnas Auto Gymkhana
Seri 6 Hadir di Banjarbaru

Banjarbaru – Seri keenam gelaran Kejuaraan Nasional 
Auto Gymkhana 2018 dilaksanakan di salah satu kota di 
provinsi Kalimantan Selatan, yaitu Banjarbaru. 
Dilaksanakan di Lapangan Murjani, seri ini dipadati oleh 
para penonton yang siap melihat aksi para peslalom 
Kalimantan hingga nasional dalam mencatatkan waktu 
tercepat untuk menyelesaikan soal dari pihak 
penyelenggara menjadi yang dinantikan. 
Di seri kali ini, 121 peserta hadir tidak hanya dari daerah 
kalimantan, namun juga dari luar pulau kalimantan seperti 
Toyota Team Indonesia (TTI) yang datang dari Jakarta. 
Toyota Team Indonesia pada seri ini menurunkan tiga 
pembalapnya yaitu Adrianza Yunial, Anjasara Wahyu dan 
Alinka Hardianti. Pada seri ini, Demas Agil tidak tampil 
karena bertepatan dengan berlangsungnya seri keenam 
ISOM 2018.
Teriknya panas di Lapangan Murjani ternyata tidak 
menurunkan semangat para peslalom serta penonton 
yang memadati tempat sejak jam 8 pagi. Di seri ini, team 
TTI hanya berhasil menempatkan posisi ke2, 3 dan 4 pada 
kelas paling bergengsi yaitu kelas F. Hasil yang didapatkan 
oleh TTI kurang begitu maksimal dikarenakan permukaan 
sirkuit yang sangat licin dikarenakan banyak pasir.



Intersport World Stage – Battle Drift 2018 sukses diselenggarakan tanggal 17 – 18 November 2018 di District 
Street, BSD City. Ajang berkelas Internasional ini mempertemukan drifter dari beberapa negara termasuk 
Indonesia. Pertarungan pada ajang ini memperlihatkan talenta-talenta drifter tanah air dan para pesaingnya 
yang benar-benar menjadi hiburan berkualitas bagi pencinta otomotif tanah air.
Di partai final, Danny Ferdito yang disupport ban GT Radial Champiro SX2 keluar sebagai juara setelah 
mengalahkan drifter asal Singapura, Benjamin Chiam lewat pertarungan menegangkan. Perjalanan Danny 
menuju final tidaklah mudah. Di babak 16 besar Danny menaklukkan drifter asal Filipina, John R Boban. 
Kemudian berlanjut di babak 8 besar, lagi-lagi Danny menjadi mengalahkan drifter undangan lainnya Jason Lim, 
dari Malaysia.
Kemenangan Danny dalam ajang ini kembali mengharumkan Indonesia bahwa talenta anak bangsa yang 
didukung oleh produk lokal dengan kualitas yang baik menghantarkannya menjadi juara pada ajang drift 
berkelas internasional.

Komunitas mobil Toyota Sienta yang tergabung dalam Totoya Sienta Community Indonesia (TOSCA) merayakan 
hari jadinya yang ke-2 pada 18 November 2018 di The Breeze BSD. Dalam rangkaian acara perayaan Anniversary 
TOSCA ke 2 ini, mengambil tema Sienta Funday 2018 yang mana acara tersebut terbuka bagi semua pengguna 
Toyota Sienta. dan benar saja acara berlangsung meriah dan dihadiri oleh kurang lebih 300 orang yang 
memadati The Breeze BSD City. Pada kegiatan ini, GT Radial ikut berpartisipasi dengan memberikan 1 set ban 
untuk doorprize serta tenda dan merchandise untuk para peserta yang hadir.

Sienta Funday – The Breeze BSD

Danny Ferdito
Berhasil Meraih Gelar Juara Drift Berkelas Internasional



TOC Bersama Atlet Asian Para Games
Bertepatan dengan Hari Pahlawan yang jatuh setiap tanggal 10 November, Modifikasi.com bersama 18 Toyota 
Owner Club (TOC) ingin memberikan apresiasi kepada para atlet Asian Para Games 2018 yang telah memotivasi 
setiap orang menjadi lebih positif. Apresiasi yang diinisiasi oleh beberapa komunitas mobil ini mengajak salah 
satu atlet disabilitas Indonesia yakni Dian David Michael Jacobs untuk menceritakan pengalamannya dalam 
acara yang bertajuk "Ngobrol Santai Komunitas TOC bersama Atlet Para Games" di Bands Café, Kemayoran, 
Jakarta, Sabtu, 10 November 2018.

Kegiatan ini dibuat untuk mengapresiasi perjuangan yang dilakukan atlet yang telah mengharumkan dan 
mengibarkan bendera Indonesia di acara pagelaran olahraga terbesar di Asia. Dengan meneladani figur-figur 
tersebut, dan atas setiap perjuangan serta dedikasinya untuk negara ini, bukan hal yang mustahil apabila 
kecintaan masyarakat Indonesia terhadap olahraga, bahwa olahraga juga merupakan salah satu pilar 
pembentuk karakter bangsa, bisa tumbuh kembali dengan lebih elok. Apresiasi yang diberikan TOC dalam 
kegiatan "Ngobrol Santai Komunitas TOC bersama Atlet Para Games" ini berupa donasi dari Toyota Owner Club, 
JNE, serta satu set ban dari GT Radial untuk David Jacobs.

TYCI Jamboree 2018
Menjelajah Pulau Dewata
Jamboree Toyota Yaris Club Indonesia (TYCI) di gelar 
dengan agenda turing yang melintasi wilayah Jakarta, 
Surabaya, Bali, dan Semarang. Kegiatan ini dihadiri oleh 
150 anggota, yang berasal dari berbagai kota di 
Indonesia, seperti Jabodetabek, Bandung, Tegal, 
Pemalang, Medan, Pandeglang, Surabaya, Malang, 
Sukabumi, Probolinggo, Semarang, Bali, Solo, dan 
beberapa daerah lainnya.

Di tahun ini, TYCI ersama-sama melakukan tindakan nyata 
untuk menjaga kemajuan pariwisata dengan 
membersihkan sampah di tempat ibadah pura, yang 
terletak di daerah Sangeh. Dengan tema kegiatan 
jamboree yang dibuat TYCI, GT Radial juga ikut 
berpartisipasi dengan memberikan 1 set ban ramah 
lingkungan yaitu Champiro Eco sebagai doorprize acara.  
Sesuai dengan visi misinya, TYCI ingin semakin kuat 
dalam persaudaraan antar anggota dan komunitas Yaris 
lainnya, yaitu dengan menerapkan hidup disiplin dalam 
segala hal, termasuk berlalu lintas, serta semakin 
konsisten melaksanakan kegiatan-kegiatan yang 
bermanfaat untuk lingkungan sosial dan masyarakat. 

TeRuCI Gelar Jambore
Nasional ke-10 di Yogyakarta
Pelaksanaan Jambore Terios Rush Club Indonesia (TeRuCI) 
menunjukkan komitmen sosial yang tinggi dari para anggota. Tak 
hanya bersilahturahmi, para anggota juga menunjukkan kepedulian 
sosial terhadap sesama atau lingkungan sekitar, dengan diadakannya 
SCR berupa penanaman pohon di lokasi taman nasional gunung 
merapi Yogyakarta, pengumpulan sumbangan untuk sosial dll. Acara 
ini tentunya didukung penuh oleh beberapa Mitra TeRuCI, yaitu dari 
Toyota Racing Development TRD, Toyota Astra Motor, GT Radial, AP 
Aneka Piranti, STP, Turtel Wax, Garda Oto, kopiko 78" Le Minerale dll. 
Mobilkomersial.com, mobilmotor.com, otodriver.com, otoblitz.net, 
otobanten.id dan lainnya. Dalam pelaksanaan Jambore TeRuCI kali ini, 
ratusan anggota komunitas juga melakukan wisata ke banyak obyek 
wisata di seputaran Jogja, dari kaliurang sampai parangtritis, juga 
kulineran serta pembelian oleh oleh di toko toko oleh oleh di 
seputaran Jogjakarta Peserta Jambore yang hadir juga turut serta 
memeriahkan acara melalui beragam macam kegiatan yang diadakan 
baik di hari pertama atau hari kedua, yang kesemuanya diadakan di 
seputaran Jogja. dari malam pertama Acara inti Gala Dinner, diisi 
dengan kata sambutan dari Dewan Pimpinan Pusat TeRuCI, Pimpinan 
Chapter, pihak sponsor, door prize, penggalangan dana untuk 
kegiatan sosial, perkenalan antar Komandan Chapter SeNusantara, 
dan tentunya foto bersama keluarga besar teRuCI.


