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Pada putaran ke 3 kejurnas MLD SPOT Auto 
Gymkhana 2019, Tim balap Toyota Team Indonesia 
(TTI) kembali menjadi yang terbaik pada kelas 
paling bergengsi yaitu kejuaraan nasional F atau 
modifikasi.

Putaran ke 3 ini berlangsung di sirkuit non 
permanen alun-alun Kota Tegal, Jawa Tengah pada 
akhir pekan lalu (Sabtu 7/9). Pembalap TTI, Anjasara 
Wahyu berhasil mencatatkan double winner pada 
kejurnas putaran ketiga itu dengan meraih podium 
kelas F Modifikasi dan kelas A3.

Pencapaian prestasi ini tentunya berkat kerjasama 
tim yang sangat solid. Kolaborasi Dimitri Fitra 

Ditama selaku manajer dan Wie Wie Riyanto yang berperan menyeting mobil TTI memang klop, sebab tak mudah 
mensetting mobil agar perfect dan maksimal yang digunakan oleh empat pembalap.

Prestasi ini juga tak lepas dari Peranan RnD dari GT Radial sebagai advisor setingan ban CHAMPIRO SX2 dan 
CHAMPIRO GTX PRO. Perpaduan kedua ban produk PT. Gajah Tunggal Tbk yang memiliki keunggulan seperti 
pengendalian dan daya cengkeram yang sangat baik membuat jarak pengereman lebih pendek.

Ban yang dikembangkan dengan menggunakan teknologi nano silika membuat hambatan gulir lebih rendah. 
Terbukti ban ngegrip di trek aspal alun alun Tegal. Kualitasnya sudah terjamin dan terbukti bisa mengantarkan 
TTI menjadi juara di kelas Kejuaraan Nasional F atau Modifikasi dan kelas A3 (1.200 cc).

Pembalap TTI Meraih Waktu Tercepat di 
Kejurnas Auto Gymkhana Seri 3
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Untuk ke-3 kalinya secara beruntun alias hattrick, 
Pebalap andalan Toyota Team Indonesia (TTI), 
Anjasara Wahyu berhasil merebut gelar juara 
kelas F atau modifikasi pada lanjutan putaran 
ke-4 Kejurnas MLDSPOT Auto Gymkhana 
2019. Pembalap yang akrab disapa Anjas ini 
sukses mengukir hattrick pada gelaran yang 
berlangsung disirkuit Terminal Pasir Hayam, 
Cianjur, Jawa Barat, (14/9) lalu.

Gelar juara pertama direbut peslalom 
berkacamata itu di Tulungagung, Jatim, 
akhir bulan lalu di Sirkuit GOR Lembu Peteng. 
Kemudian raihan absolut berhasil dilanjutkan 
Anjas di putaran ke-3, Sirkuit Alun-alun Kota 
Tegal, Jateng. Dan yang paling gres, direngkuh Anjas di Cianjur, pada putaran ke-4.

Torehan hattrick dari Anjas seketika langsung melejitkan namanya pada daftar klasemen sementara Kejurnas kelas 
F dengan 95 poin. Unggul 19 poin dari pesaing terdekatnya, Adrianza Yunial, yang tak lain adalah rekan se-tim 
Anjasara Wahyu. Menyisakan 3 putaran lagi, masing-masing, Semarang, Bekasi serta Tasikmalaya, peluang Anjas 
untuk menapaki tangga juara nasional kelas modifikasi sangat besar.

Anjasara Wahyu Cetak Hatrick Kemenangan pada 
Seri Keempat Kejurnas Auto Gymkhana
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14 komunitas mobil berkumpul pada Jambore Suzuki 
Club 2019 di Museum Purna Bhakti Pertiwi, TMII, Jakarta 
Timur, Sabtu (28/9/2019). Tidak kurang dari 6.000 peserta 
hadir dalam acara yang diusung komunitas mobil Suzuki 
tersebut.

Kegiatan utama dalam Jambore Suzuki Club 2019, yakni 
gathering, Car Expo, pengukuhan klub resmi ke-14 Suzuki 
Carry Club Indonesia (SCCI), peluncuran Suzuki Club 
Reaksi Cepat (SCRC), sarasehan, kompetisi (modifikasi) 
mobil, serta layanan aftersales (servis dan spare part).

Jambore ini adalah yang pertama kalinya diadakan 
oleh Suzuki sebagai cara untuk mempererat hubungan 
dengan para komunitas dengan menggandeng GT Radial sebagai salah satu brand yang telah lama bekerja sama 
dengan komunitas mobil. GT Radial pada acara ini sebagai satu-satunya official tire sponsor. Dengan partisipasi 
yang diberikan GT Radial pada kegiatan komunitas semakin mengukuhkan keseriusan brand ban mobil lokal ini 
untuk mendukung kegiatan positif komunitas mobil di Indonesia.

Jambore Suzuki Club 2019: 
Soliditas dan Kekompakan Antarkomunitas


