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Mercedes-Benz	adakan	MercedesTrophy	Indonesia	2022,	turnamen	golf	
bergengsi	edisi	ke-26,	yang	tahun	ini	selain	untuk	pelanggan	setia	Mercedes-
Benz,	juga	terbuka	untuk	kalangan	umum		
 
Jakarta. Hari ini, Mercedes-Benz mengumumkan kembalinya penyelenggaraan MercedesTrophy, turnamen golf 
internasional bergengsi yang kali ini selain terbuka untuk seluruh pelanggan setianya di Indonesia, juga terbuka 
bagi kalangan umum, untuk memberikan pengalaman gaya hidup khas Mercedes-Benz melalui passion mereka 
terhadap olahraga golf. Tahun ini Mercedes-Benz mengadakan MercedesTrophy Indonesia edisi ke-26 yang 
memberikan kesempatan kepada para peserta untuk bersaing di turnamen dengan kesempatan dapat menjadi 
perwakilan Indonesia pada ajang MercedesTrophy World Final 2022. 
 
MercedesTrophy edisi ke-26 terdiri dari 6 putaran kualifikasi yang akan diselenggarakan di area Jabodetabek, 
Medan, Bandung dan kota besar lainnya di Indonesia selama bulan Maret hingga September 2022. Pemenang dari 
babak putaran kualifikasi akan lanjut berkompetisi di putaran Indonesia Final yang akan diselenggarakan di Jakarta. 
Selanjutnya, tiga pemenang yang lolos dapat mengikuti tahap MercedesTrophy World Final, yang biasanya 
diadakan di Stuttgart, Jerman, rumah dari Mercedes-Benz, atau mendapat kesempatan untuk bermain di 
Mercedes-Benz Luxury Golf Experience (kegiatan pengganti MercedesTrophy World Final apabila Indonesia tidak 
berpartisi). 
 
“Secara pribadi, golf adalah olahraga favorit saya karena golf menggabungkan rekreasi, semangat berkompetisi, 
sportivitas dan persahabatan antar pemain saat berada di lapangan. Selain itu, mengingat bahwa kita sekarang 
masih di masa pandemi, golf juga termasuk olahraga yang cukup aman karena dilakukan di area terbuka dan tetap 
bisa menjaga jarak di antara para pemain. Turnamen MercedesTrophy edisi ke-26 menjadi turnamen yang terbuka 
tidak hanya untuk pelanggan setia Mercedes-Benz, namun juga untuk kalangan umum, karena Mercedes-Benz 
ingin mengajak lebih banyak peminat golf di Indonesia untuk bertanding dan berkesempatan untuk bermain di 
MercedesTrophy World Final 2022 atau Mercedes-Benz Luxury Golf Experience. Kami berharap turnamen tahun 
ini akan disambut baik oleh para penggemar golf di Indonesia dan semakin banyak yang bisa merasakan 
keramahtamahan khas Mercedes-Benz dalam olahraga golf,” ujar Choi Duk Jun, President Director PT Mercedes-
Benz Distribution Indonesia. 
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Selama penyelenggaraannya, sejumlah pemain golf telah mewakili Indonesia di ajang MercedesTrophy World Final, 
dengan beberapa rangkuman sebagai berikut: 

• Pada 2017, Okto Hidayatsyah Putra, finalis dari Medan telah berhasil menjadi bagian dari tim Asia Selatan 
yang menang di MercedesTrophy World Final di Stuttgart. Beliau juga berhasil memukul Perfect Dive, 
dimana bola pada pukulan teennya mendarat hanya 16 cm dari garis tengah miniature lane dan 
memenangkan hadiah special “Drive to The Major”. 

• Kembali menyoroti konsistensi partisipasi Indonesia di turnamen bergengsi tersebut, Okto Hidayatsyah 
Putra menerima kehormatan untuk mengikuti Drive to the Major 2018, dan memenangkan Drive to the 
Major 2018 Tournament (Flight C). 

• Nirwan Santosa mewakili Indonesia di Stuttgart pada 2018 setelah menjuarai MercedesTrophy Asian Final 
di Brisbane, Australia. 

• Di tahun 2019, Indonesia diwakilkan oleh Andy Lauw pada turnamen MercedesTrophy World Final di 
Stuttgart. 

• Budi Raharjo mewakili Indonesia untuk Drive to the Major 2019 (Pemenang Flight B). 
• Tahun lalu, 4 pemenang berpartisipasi di Mercedes-Benz Luxury Golf Experience 2021 yang diadakan di 

Bali. Keempat pemain tersebut adalah: Totok Eko Prianto (pemenang katagori A), Bachtiar (pemenang 
katagori B), Budi Syahmenan (pemenang katagori C) dan Rayung Aulia Yasmin (pemenang katagori 
Wanita). 

 
Hari Arifianto, Deputy Director, Marketing Communication & PR, PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia 
berkata, “Tahun ini merupakan edisi ke-26 turnamen golf MercedesTrophy Indonesia. Selama ini, kami melihat 
bahwa antusiasme pelanggan setia kami sangat tinggi untuk bertanding dan meneruskan tradisi MercedesTrophy 
sebagai turnamen golf yang memberikan kesempatan kompetisi secara berjenjang hingga tingkat dunia. Sebagai 
bagian dari layanan Best Customer Experience, kami memberikan kesempatan kepada para peserta untuk 
mendapatkan pengalaman khas Mercedes-Benz: perpaduan antara sporty dan keahlian serta mendapatkan 
penawaran program penjualan yang menarik selama turnamen." 
  
Sebagai rangkaian turnamen undangan internasional yang ekslusif, sejarah MercedesTrophy dapat ditelusuri 
kembali ke tahun 1989 ketika Mercedes-Benz menyelenggarakan serangkaian turnamen untuk pemain golf amatir 
di tingkat nasional. Turnamen golf bergengsi yang telah diadakan di Indonesia sejak 1992 ini merupakan wujud 
apresiasi Mercedes-Benz kepada para pelanggannya, sekaligus memberi kesempatan bagi pegolf terbaik untuk 
berprestasi pada turnamen serupa di tingkat regional dunia. 
 
Sekitar 65.000 pegolf dari 60 negara berpartisipasi untuk acara ini setiap tahun, dan MercedesTrophy telah menjadi 
turnamen yang paling dinantikan bagi pegolf amatir, terutama mereka yang memiliki mobil Mercedes-Benz. Golf 
dan Mercedes-Benz memiliki ikatan asosiasi yang sangat kuat, hal ini tercermin dalam filosofi brand Mercedes-
Benz, yaitu Tanggung Jawab, Daya Tarik, dan Kesempurnaan yang juga menarik antusiasme para pemilik Mercedes-
Benz di Indonesia. 
 
“Seperti yang sudah dilakukan pada turnamen sebelumnya, kami kembali menyediakan hadiah menarik untuk para 
peserta MercedesTrophy 2022. Bagi pemenang kompetisi hole-in-one, kami setidaknya menyediakan dua unit 
mobil Mercedes-Benz untuk setiap periode kualifikasi. Kami mengajak setiap peserta untuk memberikan yang 
terbaik di turnamen tahun ini, tidak hanya untuk mendapatkan hadiah menarik ini, tapi juga untuk bisa 
membanggakan Indonesia di MercedesTrophy World Final 2022. Bagi penggemar golf yang ingin berpartisipasi 
dalam turnamen MercedesTrophy 2022, silakan mendaftarkan diri melalui diler resmi Mercedes-Benz maupun Call 
Center MercedesTrophy”, tutup Hari Arifianto. 
 
Putaran kualifikasi pertama dari MercedesTrophy Indonesia 2022 akan diadakan pada 26 Maret 2022: Jeumpa 
Open di Royal Sumatera Golf Course, Medan. Dengan dua hadiah Hole-in-One, yaitu Mercedes-Benz A 200 Sedan 
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dan GLA 200 AMG Line, turnamen ini menjadi lebih menarik dari sebelumnya. Test drive di lokasi juga akan 
disediakan oleh diler resmi Mercedes-Benz di Medan, yaitu Mercedes-Benz Arista. 
 
Mercedes-Benz Indonesia mengundang seluruh pemilik kendaraan Mercedes-Benz dan kalangan umum untuk 
berpartisipasi dalam turnamen MercedesTrophy Indonesia 2022. Untuk berpartisipasi dalam turnamen ini, para 
peserta dapat mendaftarkan diri pada diler resmi Mercedes-Benz, maupun melalui call center MercedesTrophy di 
nomor telepon 0822-9719-2019, atau di situs resmi www.mercedes-benz.co.id atau 
mercedestrophy2022@qgolf.asia  
MercedesTrophy Indonesia 2022 didukung oleh beberapa premium partner, yakni, LG Electronics, Bank Mandiri 
Wealth Management Group, Bank Mandiri Credit Cards Group dan Passion Jewelry. 
 
Detail Turnamen MercedesTrophy Indonesia 2022 
Keempat kategori turnamen adalah sebagai berikut: 
 
Kategori – Pria:  Divisi A – Handicap 0 – 9  
                         Divisi B – Handicap 10 – 15   
                             Divisi C – Handicap 16 – 24 
                              
Kategori – Wanita:  Handicap 0 – 36 
 
Pemenang dari masing-masing divisi handicap pria dan satu pemenang dari kategori wanita akan berkompetisi di 
ajang MercedesTrophy World Final 2022 atau Mercedes-Benz Luxury Golf Experience yang akan diselenggarakan 
pada bulan Oktober 2022. 
 
Untuk mengunduh foto resolusi tinggi, silakan gunakan tautan berikut: 
https://drive.google.com/drive/folders/1EsEEz5_GGVeuSSXjC_4ftwZxbohp1u4J?usp=sharing  
 

Sekilas Mercedes-Benz Indonesia 
Mercedes-Benz adalah produsen mobil terkemuka yang berasal dari Jerman, dan merupakan divisi multinasional dari Mercedes-Benz 
Group AG. Brand ini terkenal untuk produk otomotif berkualitas tinggi dan memiliki teknologi canggih. Mercedes-Benz berpusat di 
Stuttgart, Baden-Württemberg, Jerman. Mercedes-Benz Indonesia didirikan pada tahun 1970, namun kendaraan pertama di Indonesia 
– Benz Victoria Phaeton - berasal langsung dari Mercedes-Benz dan tiba di Indonesia pada tahun 1894. Mercedes-Benz di Indonesia 
terdiri dari dua perusahaan, yaitu PT Mercedes-Benz Indonesia dan PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia. Mercedes-Benz secara 
lokal merakit kendaraan penumpang andalannya – sedan A-Class, C-Class, E-Class, dan S-Class, SUV GLA, GLC, GLE, dan GLS, serta 
model AMG A 35 Sedan dan AMG GLA 35 di Wanaherang, Bogor, Jawa Barat dalam sebuah pabrik dengan luas 42 hektar. Pada tahun 
2009, pabrik Mercedes-Benz Indonesia dinyatakan sebagai produsen otomotif dengan sertifikasi Eco-Industry dari TUV-Rheinland. 
Mercedes-Benz secara konsisten mengutamakan keramahan lingkungan, efisiensi, desain yang memikat, kenyamanan, dan 
keselamatan dalam mengemudi melalui inovasi teknologi terbaru yang canggih. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Mercedes-
Benz, kunjungi www.mercedes-benz.co.id.   
FB and IG:  MercedesBenzID 
YouTube:  Mercedes-Benz Indonesia 
 
 
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi: 
PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia: 
Dennis A. Kadaruskan, hp: +62 811 1142 916, dennis.kadaruskan@daimler.com     
FleishmanHillard Indonesia: 
Pascalis Sinulingga, hp: +62 819 2990 1000, jkt.mbdi@fleishman.com  


