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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 
Desember 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 Desember 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,

TIM MARKETING

DESEMBER2018

MARKETING
NEWSLETTER

Seri penutup Kejurnas Super Drift kali ini dilaksanakan di Lanud 
Gading, Wonosari, Yogyakarta pada 8-19 Desember 2018. Dimana 
pada seri ini, untuk putaran 4 dan 5 diadakan secara berbarengan. 
Peserta yang mengikuti seri akhir kejurnas ini datang dari berbagai 
kota seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dan lain – lain. Dan 
tentunya para pembalap dari salah satu pabrikan ban ternama 
di Indonesia, yaitu GT Radial pun turut hadir pada Kejurnas 
Drift putaran 4 dan 5. Dengan menurunkan Dika CH., Valentino 
Ratulangi Dan M. Irdham.

Ketiga pembalap ini menampilkan aksi yang luar biasa pada 
kedua seri kali ini. Dimana Dika CH. pada putaran ke 4, dia berhasil 
mengalahkan Amandio pada babak final. Akan tetapi di seri 5 mobil 

Toyota Aristo yang digunakan oleh Dika CH sempat mengalami 
masalah. Dimana ada kebocoran oli sehingga mengeluarkan asap 
yang cukup banyak dari dalam kap mesin. Dan hal tersebut bisa 
diatasi dan Dika CH pun berhasil berada di juara 3.

Berbeda dengan pembalap asal Kota Bandung, yaitu M. Irdam. 
Pada seri ke 4 kemarin mobil yang dia gunakan sempat kehabisan 
bensin disaat bertanding. Sehingga M. Irdam hanya puas berada 
di posisi ke 3 untuk kelas pro. Sedangkan pada seri 5, M. Irdam 
menunjukan performa yang sangat baik. Bahkan pada saat 
final sempat mendapatkan One More Time (OMT) dari para juri. 
Walaupun pada akhirnya M. Irdam harus berada di posisi runner 
up, karena kalah tipis dari Amandio.

Drifter GT Radial Tampil Memukau 
di Kejurnas Super Drift Seri 4 Dan 5



BSD City Grand Prix kembali digelar di BSD Circuit, Tangerang 
pada 1-2 Desember 2018. Di seri final ini, GT Radial ikut 
berpartisipasi dalam ajang yang juga menjadi penentuan juara 
balap Indonesian Touring Car Championship 2018.

Selain menjadi sponsor dalam gelaran balap mobil ini, GT Radial 
juga mendukung Toyota Team Indonesia (TTI) dan Mercedes Benz 
Club INA Race Championship (MBCIR) dengan ban Champiro 
SX2 selama kejuaraan berlangsung. Hasil manis pun berhasil 

diraih oleh TTI – TRD yang berhasil mempertahankan gelar juara 
nasional dalam kelas ITCC 1600Max melalui Haridarma Manopo.

Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa GT Radial baru saja 
melakukan improvement pada ban Champiro SX2 dan mendapat 
feedback sangat baik dari para pembalap atas improvement ini. 
Melalui BSD City Grand Prix, tim Research and Development 
serta teknisi dari GT Radial datang untuk mendukung tim serta 
melakukan evaluasi guna keperluan pengembangan produk.

Selain Mendukung Team, 

GT Radial Juga 
Berpartisipasi Di BSD 
City Grand Prix 2018



Kejuaraan Nasional Auto Gymkhana 2018 seri pamungkas alias 
final berlangsung di GOR Goentor Darjono, Purbalingga, Jateng 
(9/12). Sebanyak 146 pegymkhana nasional bersaing menjadi yang 
terbaik di final pada acara yang dihelat oleh promotor Genta Auto 
Sport ini.

Meski sempat ada pemindahan lokasi dari rencana awal 
sebelumnya di GOR Satria, Purwokerto, Jateng, tetapi antusias 
peserta dan penonton sama sekali tak turun. Tetap meriah dan 
suguhkan pertarungan yang seru, utamanya di tiga kelas kejurnas 
yakni Kelas A (standart), Kelas B (penggerak belakang) dan Kelas F 
(modifikasi). Terlebih kali ini sebagai penentuan juara nasional.

Paling menarik tentunya kiprah Toyota Team Indonesia (TTI) di 
ajang bergengsi garapan Genta Auto Sport ini. Selain berhasil meraih 
gelar juara nasional di kelas paling bergengsi yakni kelas F alias Free 
For All (FFA) oleh Adrianza Yunial, tim TTI juga cukup mendominasi 
pada beberapa kategori kelas yang diikuti.

Pencapaian peslalom asal DKI Jakarta itu juga tak lepas dari 
dukungan ban GT Radial Champiro SX2 (depan) dan Champiro GTX 
Pro (belakang) yang mampu menjaga peluangnya menjadi juara 
hingga seri akhir.

Andalkan GT Radial Champiro SX2 & GTX Pro, 
Adrianza Yunial Sapu Bersih Kelas Paling 
Bergengsi di Kejurnas Auto Gymkhana

Komunitas mobil silver yang tergabung dalam Nation of Silver 
mengadakan kegiatan kontes modifikasi pada 8 Desember 
2018 di Bekasi Cyber Park. Puluhan mobil ikut berpartisipasi 
untuk mengikuti 52 kategori battle car perfomance. Kegiatan 
ini menjadi salah satu wadah pemilik car modification dalam 
menkonteskan mobilnya.

Dalam kegiatan ini, komunitas Grandmax Luxio Owners Club 
(GLOC) juga ikut berpartisipasi. Mobil ambulance GLOC yang 
dibranding GT Radial secara outstanding tampil di tengah-
tengah puluhan mobil modifikasi lainnya. 

Mobil branding GT Radial dengan menggunakan ban 
Champiro GTX Pro juga ikut hadir dalam kontes modifikasi 
ini. Hal ini sebagai bentuk promosi GT Radial untuk para 
modifikator lokal terkait produk ban tuning Champiro GTX 
Pro.

1st Anniversary Nation of Silver - 
Bekasi Cyber Park



Menjelang penutupan tahun 2018, Astra Daihatsu Motor 
(ADM) mengundang 15 komunitas Daihatsu dalam kegiatan 
Daihatsu Club Tournament 2018. Bertempat di Daihatsu Sprot 
Center, Sunter (15/12) kegiatan ini merupakan acara tahunan 
yang dibuat Daihatsu untuk membina hubungan dengan para 
anggota dari beberapa komunitasnya. Sehubungan dengan 
meningkatkan hubungan kekerabatan dengan para anggota 
komuntas mobil, Daihatsu di tahun ini menggandeng GT 
Radial untuk ikut menjadi sponsor dalam acara ini.

Bentuk kegiatan yang dihelat oleh Daihatsu ini adalah lomba 
badminton, lomba ketangkasan parkir dan loma pengetahuan 
cerdas cermat antar komunitas. GT Radial yang menjadi satu-
satunya sponsor ban dalam event ini. Kegiatan ini menjadi 
salah satu cara bagi GT Radial untuk membina hubungan yang 
baik tidak hanya dengan komunitas tetapi juga dengan ADM.

GT Radial menjadi official tire dalam event yang diadakan oleh 
Indonesian Drift Community (IDC)  yaitu “DRIFT CAMP – Goes to 
Jogjakarta di Lapangan Parkir Stadion Maguwoharjo. Diikuti oleh 
26 perserta, acara yang berlangsung pada Sabtu (15/12) berjalan 
dengan sukses dan meriah. Acara ini turut diramaikan oleh para 
drifter yang berasal dari Jakarta, Bandung, Solo, Semarang, 
Cirebon, Indramayu dan Jogjakarta khususnya.

Dengan didatangkannya drifter Pro, Rookie dan Drift Star 
menjadi daya tarik dalam meramaikan Drift Camp kali ini. Hal 
ini ditujukan agar para pemula dan yang sudah pro dapat saling 
sharing ilmu mengenai teknik drifting serta membangun mobil 

drift yang benar. Latihan praktik yang akan dibimbing oleh 
Drifter GT Radial, M. Irdam dan Allen Young menjadi daya tarik 
tersendiri, sehingga calon drifter baru telah siap untuk mengikuti 
kejuaraan di tahun 2019 yang akan datang baik dari kesiapan 
pembalap maupun aturan pada mobil balapnya.

GT Radial terus berkomitmen mendukung kegiatan motorsport 
di tanah air seperti drifting. Selain mensponsori event, para 
peserta yang hadir juga berkesempatan untuk mendapatkan 
potongan diskon pembelian ban. Hal ini adalah sebagai bentuk 
promosi untuk menarik minat beli konsumen khususnya untuk 
ban tipe high perfomance.

Drift Camp 2018 Sukses Digelar

GT Radial Mensponsori 
Daihatsu Club Tournament 2018




