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Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) 
gelar Kontes Mobil Modifikasi dan Audio di 
Area Kedatangan Terminal 3, Tangerang, Sabtu 
(6/7). Terminal 3 Auto Modified (T3AM) yang 
merupakan kontes mobil pertama diadakan 
di Bandara Indonesia ini akan berlangsung 
hingga Minggu (7/7). Kontes ini juga mendapat 
rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai 
Kontes Mobil Modifikasi & Audio Pertama di 
Bandara. Piagam penghargaan diserahkan 
oleh Oscar Nusantara Susilo perwakilan dari 
MURI kepada Executive General Manager 
(EGM) Bandara Soetta, Agus Haryadi.

Sebanyak 183 mobil modifikasi berjejer di 
wilayah Terminal 3 Bandara Soetta yang 
menarik ribuan pasang mata orang yang 
melihat. Ban GT Radial juga menjadi salah satu 
pilihan para modifikator dalam memaksimalkan mobilnya. GT Radial dalam acara ini juga menjadi official tire 
sponsor yang ikut memberikan apresiasi kepada para modifikator lokal.

GT Radial Menjadi Official Tire Sponsor 
T3 Auto Modified, Kontes Mobil Pertama

di Bandara, Pecahkan Rekor Muri dan Dunia



Mengusung tema “Moving towards the Future” kali ini PT. Gajah Tunggal Tbk hadir dengan kondep modern. Melalui 
produk unggulannya GT Radial, produsen ban terbesar di Asia Tenggara ini kembali hadir di Gaikindo Indonesia 
International Auto Show (GIIAS) 2019. Tahun ini merupakan kali keempat bagi GT Radial hadir dalam acara yang 
digelar mulai tanggal 18 hingga 28 Juli 2019 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD.

GIIAS di tahun ini mengangkat tema 
‘Future in Motion’, yang diartikan sebagai 
sebuah gerakan pengaruh teknologi 
pada kendaraan listrik, otonom, dan 
digital. Sebagai perusahaan yang 
mendukung perkembangan teknologi 
dalam bidang otomotif, Gajah Tunggal 
merepresentasikan tema acara dalam 
booth yang ada di selasar Hall 5 ICE, BSD.

 Dengan perkembangan digital saat ini, 
perusahan ban yang sudah berdiri lebih 
dari 65 tahun ini juga mengedepankan 
kecepetan informasi dan distribusi dengan 
terus mengembangkan toko-toko retail 
dengan nama Tirezone yang tersebar di 

wilayah Indonesia. Saat ini pun Gajah Tunggal telah merancang sebuah platform digital yang akan memudahkan 
para pelanggan dalam mencari informasi terkait produk ban yang sesuai.

“sesuai tema GIIAS 2019 ini, kami terus bergerak maju dengan mengembangkan ide-ide dan hal-hal baru degan 
menyesuaikan tren pasar yang berkembang saat ini untuk terus menciptakan inovasi baru” ungkap Leonard Gozali, 
Head of Division Marketing PT Gajah Tunggal Tbk.

GT Radial Hadir dengan Tema Moving towards 
the Future Serta Memperkenalkan Champiro 

LUXE di GIIAS 2019
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Asia Auto Gymkhana Championship (AAGC) 2019 
digelar di Sirkuit Stadion Mandala Krida, Yogyakarta 
(13/7). Diikuti oleh puluhan peserta dari 12 negara, yaitu 
Chinese Taipei, Singapore, New Zealand, India, South 
Korea, Thailand, Philippines, Nepal, Malaysia, Vietnam, 
Srilanka dan tentu saja tuan rumah, Indonesia.

Ini adalah kali ke-3 secara berturut-turut, Indonesia 
menjadi tuan rumah AAGC. Sebelumnya, 2017 lalu, 
Semarang didaulat untuk menghelat kejuaraan yang 
diikuti pebalap-pebalap tercepat Asia. Kemudian pada 
2018, giliran Pulau Dewata Bali menjadi tuan rumah. Ini 
pula kali ketiga bagi GT Radial menjadi official tire dalam 
ajang kompetisi balap gymkhana internasional ini.

Kontribusi GT Radial dalam kompetisi balap ini sangatlah penting. Seluruh peserta menggunakan mobil Toyota 
Agya yang menggunakan ban GT Radial Champiro BXT Pro 175/65 R14 sesuai dengan regulasi yang dibuat. Panitia 
penyelenggara mengikuti regulasi yang berlaku di setiap negara dengan menyediakan mobil standar yang hanya 
dimodifikasi pada rem belakangnya. Hal ini dilakukan untuk memperlihatkan kemampuan dari pembalap, jadi harus 
siap dengan mobil apapun yang disediakan oleh setiap panitia. Sama halnya dengan mobil, ban yang digunakan 
dalam kompetisi ini adalah Champiro GTX Pro yang merupakan ban standar untuk pemakaian harian.

GT Radial Kembali Menjadi 
Official Tire Kejuaraan Slalom Asia

Mengantarkan Indonesia Sebagai Juara
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Pembalap andalan Toyota Team Indonesia (TTI), Haridarma 
Manoppo dan Demas Agil kembali meraih podium pada 
putaran ke-2 Kejurnas ITCR Max yang berlangsung 
Minggu (7/7) di Sirkuit Sentul, Bogor. Ketangguhan 
Haridarma Manoppo dalam mempertahankan posisinya 
sebagai podium pertama di seri sebelumnya mampu 
menghantarkan pembalap ini kembali meraih podium di 
seri kedua.

Pembalap TTI lainnya yaitu Demas Agil juga tampil agresif 
dengan berhasil meraih podium tiga di kejurnas ini. 
Kemenang TTI dalam kompetisi balap ini juga didukung 
dengan performa ban GT Radial Champiro SX2. GT Radial 
selama ini telah lama bekerjasama dengan TTI di kegiatan 
motorsport. Dalam bidang Risearch and Development, 
GT Radial juga selalu meminta masukan dari tim yang didukung penuh oleh Toyota ini.

GT Radial Kembali Mengantarkan 
Haridarma dan Demas Agil 
Raih Podium ISSOM Seri 2



Rangkaian Auto Clinic Astra Daihatsu Motor bersama 
GT Radial hadir di pengujung GIIAS 2019. Mengundang 
17 komunitas Daihatsu, kegiatan ini memfokuskan 
pada pengenalan teknologi yang diprediksikan akan 
berkembang di masa akan datang. 

Sebelum melakukan test drive, lebih dari 50 anggota 
komunitas Daihatsu diajak berkenalan dengan mesin 
hybrid dan teknologi Smart Assist dari Daihatsu untuk 
masa depan. Teknologi Smart Assist adalah teknologi 
keamanan pintar yang dirancang untuk memberi 
kenyamanan dan keamanan kepada pengguna Daihatsu 
Tanto.

Implementasi DNGA (Daihatsu New Global Architecture) pada Daihatsu Tanto yang baru diluncurkan pada awal Juli 
lalu juga diperkenalkan. DNGA merupakan platform global Daihatsu yang memungkinkan platform mobil Daihatsu 
di Jepang diimplementasikan juga ke negara konsumen Daihatsu lainnya, seperti Indonesia.

Dalam rangkaian penutup acara, setiap anggota komunitas diajak untuk mampir dan berfoto di booth GT Radial. Para 
komunitas diperkenalkan ban GT Radial Champiro Luxe yang dibuat dengan menitikberatkan pada kenyamanan 
dan performa saat berkendara.

Auto Clinic Daihatsu dan GT Radial Berlanjut 
di GIIAS 2019
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GT Radial Beri Dukungan Bibit-bibit Peslalom 
pada Instaclass di Kejurnas Slalom Seri 1

PT. Gajah Tunggal TBK kembali buktikan kosistensinya dalam mendukung kesuksesan gelaran Kejuaraan nasional 
Auto Gymkhana 2019.  Seperti yang terlihat pada seri pembuka kejuaraan MLD Spot Auto Gymkhana 2019 yang 
baru saja berlangsung hari Sabtu (27/7) di GOR Arcamanik, Bandung, Jawa Barat.

GT Radial memberi dukungan penuh pada Toyota Tim Indonesia pada Instaclass yang diikuti oleh para pembalap 
pemula yang sedang mengembangkan potensinya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan para 
peslalom tanah air untuk mengukir prestasi diajang Auto 
Gymkhana ini.

PT. Gajah Tunggal Tbk. turut menerjunkan tim research and 
development (RnD) dalam gelaran yang sangat bergengsi 
ini. GT Radial berkesempatan memberikan edukasi dan 
masukan kepada para pembalap pemula di Instaclass 
baik dari segi pengaturan tekanan angin, penyesuaian 
lintasan aspal, beton dan banyak lagi. Tentunya ini akan 
memaksimalkan performa para pembaap tersebut di 
lintaasan


