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Daihatsu Berkolaborasi dengan GT 
Radial Melepas 130 Keluarga untuk 

Mudik

IRC Tire Mendukung Balikpapan 
Open Race Menjadi Angin Segar 

Bagi Pembalap
GT Radial Sukseskan Dug-Dug Drift
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Daihatsu kembali menggelar kegiatan mudik bersama anggota 
klub Daihatsu dan jurnalis pengguna mobil Daihatsu dalam 
rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1440 H. Mengingat, 
banyak juga yang merasa siap melakukan perjalanan mudik, 
namun tak paham apa saja yang harus mereka siapkan agar tetap 
fokus berkendara tetap terjaga. Merespon hal tersebut, Daihatsu 
tahun ini kembali menggelar “Daihatsu Sahabat Mudik” yang 
berkolaborasi dengan GT Radial.

Kegiatan Daihatsu Sahabt Mudik di tahun ini berkolaborasi 
dengan GT Radial untuk memberikan pengarahan kepada 
komunitas yang akan melaksanakan mudik melalui Safety 
Defensive Consultant Indonesia (SDCI). Disini para peserta mudik 
diberikan pengarahan terkait berkendara yang aman saat mudik 
nanti. Hadirnya GT Radial dalam kegiatan ini juga ditujukan untuk 
memberikan arahan bagi para pemudik untuk memperhatikan 
kondisi ban mobil.

Peserta terdiri dari 13 klub Daihatsu, yaitu Daihatsu Taruna Club 
(DTC), Daihatsu Ayla Indonesia (DAI), Avanza Xenia Indonesia 
Club (AXIC), Calya Sigra Club (CALSIC), Gran Max Luxio Indonesia 
(MAXXIO), Taruna Owners (TO), Classy Charade Winner (C2W), 
Daihatsu Zebra Club (ZEC), Sirion Community (SIC), Terios 
Indonesia, All New Rush Terios Indonesia, Ceria Club Indonesia, 
dan Daihatsu Xenia Indonesia Club (DXIC).
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Ajang Drift Camp “Dug-Dug Drift” yang digarap oleh Indonesia Drift Community (IDC) berlangsung sukses. Diikuti oleh 
74 drifter mulai dari kelas drift star, rookie, pro, serta peserta-peserta yang baru mulai belajar drifting acara ini mendapat 
antusiasme yang uckup tinggi dari penonton yang hadir ke parkiran Aeon Mall BSD, Tangerang (18/5). Drift Camp sendiri 
mempunyai konsep menyediakan latihan drifting dengan tempat yang layak, bagus, aspal bagus, serta murah dengan 
biaya yang super terjangkau terutama untuk para privateer. Bersama dengan GT Radial, IDC membuat kegiatan Drift Camp 
ini sebagai upaya untuk mengembangkan olahraga otomotif drifting di Indonesia.  

Drift Camp ini juga diikuti oleh drifter GT Radial yang telah menorehkan beragam prestasi di bidang drifting. Kegiatan 
ini juga ditujukan untuk melakukan pembibitan dan regenerasi drifter hingga mampu berlaga di event-event berkelas 
Nasional maupun Internasional.
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Family Resort Cakrawala Nuansa Nirwana (CNN) Bogor menggelar kegiatan bertajuk “Gasssbuburit 2019” di venue CNN 
Motorsport yang berlokasi di Dramaga, Bogor, Minggu (26/5). Kegiatan ini mengusung konsep latihan slalom dan ditutup 
dengan buka puasa bersama para komunitas slalom yang hadir. Pembalap TTI, Anjasara Wahyu yang merupakan juara 
nasional slalom dan juara Asia Gymkhana hadir sebagai instruktur kepada para peserta untuk menjaring pemula-pemula 
yang ingin mencoba slalom. GT Radial mendukung penuh kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi bagi para peserta yang 
tertarik di bidang balap slalom. Dalam kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan bibit-bibit baru yang memajukan 
slalom dalam tingkat nasional maupun internasional.

GT Radial Dukung “Gasssbuburit”, Ajang Kumpul 
dan Latihan Komunitas Slalom


