
Di Motoprix Medan
IRC FASTI BERKUASA PADA ASPAL PANAS
Selain panas persaingan, panas cuaca di Kejurnas Motoprix region 1 putaran 6 benar benar dasyat (19/8) di Sirkuit Pancing, 
Medan, Sumatera Utara. Selain panas udara, panas aspal sirkuit memang sangat panas. Ini terbukti atas pengetesan 
menggunakan alat pengukur panas aspal yang penulis gunakan. Panas aspal mencapai 64 derajat Celcius pada pukul 12.00 
WIB. Gila memang gila, ini membuat para pembalap harus benar benar ekstra untuk menjaga keawetan ban untuk 
menyelesaikan race. Kelas MP2 merupakan kelas yang di perlombakan setelah itu. Dan Ban IRC micin baru membuktikan 
kualitas di cuaca ektrim. Ketiga juara MP2 menggunakan ban IRC Fasti. Meski ketiganya menggunakan ban berbeda. 
Doohan Akbarruzaman sebagai juara dan Ahmad Zulkifli di posisi ketiga memilih gunakan Fasti 2. Sedangkan Renggi 
Lukmana sebagai juara kedua memilih Fasti 1 atau ban slick IRC.
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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 Agustus 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 Agustus 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

AUGUST2018



Gupita Kresna Sukses Antar Yamaha Oryza
Raih Gelar di Musim Perdana Tarung YSR,
Ban IRC Fasti Terbukti
Mampu terus konsisten podium pada tiga putaran awal, menjadi modal baik Gupita Kresna Wardhana untuk 
meraih gelar juara umum Sport 150 Pro Riders Yamaha Sunday Race (YSR) 2018. Meski hanya finish keempat pada 
putaran final kemarin (12/8) poin Gupita masih unggul dibanding yang lainnya. Dengan hasil tersebut, Gupita 
Kresna mampu membawa tim Yamaha Oryza Nissin IRC DID KYT mendapatkan gelar juara umum pertamanya. 
Ini mengingat bahwa tim asal Ternate, Maluku Utara ini merupakan tim yang baru full balap nasional di Kejurnas 
IRS, YSR dan Motoprix Jawa pada musim 2018 ini.

Pada musim balap tahun ini sendiri, Gupita mampu menjuarai dua putaran awal Yamaha Sunday Race (YSR) 2018, 
lalu kedua di putaran ketiga dan mampu mengamankan gelar juara dengan finish keempat di putaran final 
kemarin (12/8). Selain mesin, ban juga menjadi faktor penentu hasil maksimal dari Gupita Kresna. Yamaha R15 
pacuan Gupita sendiri dibalut oleh ban IRC Fasti yang dibuat oleh PT. Gajah Tunggal Tbk yang pabriknya ada di 
Jatake, Tangerang. Ban IRC Fasti 1 sendiri memang terbukti mempunyai kompon yang lengket dan berdaya tahan 
tinggi sehingga bisa digeber maksimal dari awal hingga akhir balapan.
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NGUMPUL MEKANIK PALEMBANG

NGUMPUL MEKANIK PEKANBARU

Ngumpul mekanik kota ke-3 hadir di Palembang, Sumatera Selatan pada sabtu 4 Agustus 2018. Bertempat di Bukit Golf 
Resto, sekitar 150 mekanik dari 75 toko hadir. Beragam kegiatan dibuat untuk memberikan edukasi kepada para mekanik 
terkait ban tubeless IRC. Menekankan pada kualitas produk ban tubelessnya, IRC juga berkesempatan memperkenalkan 
ban dengan pattern terbaru yaitu GP5 dengan kembangan blok besar yang bisa digunakan di jalan aspal maupun tanah. 
Acara berlangsung meriah dengan hadirnya hiburan yang telah dipersiapkan tim IRC untuk menghibur para peserta yang 
telah datang.

Pekanbaru menjadi kota ke-4 pelaksanaan IRC Ngumpul Mekanik 2018. Berlokasi di Hotel Grand Central Pekanbaru pada 
25 Agustus 2018 lalu, kegiatan berlangsung meriah. Berlangsung dari jam 7 hingga 10 malam, lebih dari 150 mekanik 
datang menghadiri undangan IRC yang diberikan kepada 75 toko di kota yang berada di provinsi Riau tersebut. Sepanjang 
acara IRC memebrikan presentasi terkait teknis dan juga pemasaran pada produk ban motor. Di akhir acara para peserta 
disuguhkan oleh hiburan dari penyanyi hingga dancer serta diadakan juga doorprize bagi 18 toko yang beruntung.


