Press Release
IIMS Hybrid 2022 Hari Keenam: Kunjungan Kemenperin, Overland Experience hingga Gema
Ramadan Disuguhkan
Jakarta, 5 April 2022 – Memasuki hari keenam IIMS Hybrid 2022, JIExpo Kemayoran masih terasa
semarak dengan adanya kunjungan dari Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri,
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Doddy Rahadi. Ia beserta rombongan mengunjungi
booth motor listrik Indonesia Custom Electric & Moto Expo and Championship (ICEC) yang
dilanjutkan dengan berkeliling area pameran dan didampingi oleh Presiden Direktur Dyandra
Promosindo Hendra Noor Saleh. Setibanya di JIExpo Kemayoran, Bapak Doddy Rahadi turut
menunjukkan antusiasme nya terhadap produk kendaraan listrik dalam negeri, seperti motor
gerobak listrik merek Gelis, dan kendaraan motor listrik roda dua karya anak bangsa, Gesits dan
Volta, serta mengunjungi booth Benelli - Keeway untuk melihat langsung hasil modifikasi karya para
Modifikator Lokal.
Gema Ramadan tidak luntur dari penyelenggaraan IIMS Hybrid 2022. Terdapat kegiatan kajian dari
tim Dompet Dhuafa pada pukul 12.00. Kegiatan ini dapat diikuti oleh siapa saja yang beragama
muslim. Selain kajian yang diisi oleh Dompet Dhuafa, Bikers Dakwah selaku komunitas bikers yang
turut menggaungkan pesan-pesan agama, mengisi rangkaian kegiatan kajian agama di IIMS Hybrid
2022. Kajian dilaksanakan pada tanggal 7,8 dan 10 April 2022 dan diisi langsung oleh Ustad Alfie
Alfandy selaku Founder Bikers Dakwah. Seluruh rangkaian kegiatan kajian agama berlokasi di musala
IIMS Hybrid 2022. Menunggu waktu berbuka, pengunjung dapat melihat beragam komunitas motor
yang tergabung dalam kegiatan ‘Ngabuburide’ yang berlokasi di area pameran.
Presiden Direktur Dyandra Promosindo Hendra Noor Saleh, menyatakan bahwa IIMS Hybrid 2022
adalah untuk seluruh kalangan, pejabat pemerintahan hingga komunitas dengan beragam latar
belakang kegiatan yang dilakukan. Untuk itu, beragam cara dilakukan oleh IIMS Hybrid 2022 untuk
mendekatkan diri dengan seluruh masyarakat.
Program selanjutnya yaitu pemilihan Miss IIMS Hybrid 2022. Ajang pemilihan ini terlaksana setiap
perhelatan IIMS berlangsung. Faktor penilaian dalam Miss IIMS Hybrid 2022 ini tak hanya
berdasarkan penampilan atau kecantikan saja namun juga perlunya memiliki wawasan terhadap
produk otomotif. Kandidat Miss IIMS Hybrid 2022 berasal dari para Sales Promotion Girl (SPG) dari
brand roda empat atau roda dua. Nantikan pemenang Miss IIMS Hybrid 2022 selanjutnya pada hari
terakhir penyelenggaraan IIMS Hybrid 2022.
Selanjutnya, terdapat acara Energizer Volunteer IIMS Hybrid 2022. Acara ini merupakan inisiatif
pihak penyelenggara untuk memberikan edukasi terhadap mahasiswa-mahasiswa yang tergabung
dalam Volunteer IIMS Hybrid 2022. “Kami harapkan kegiatan ini dapat memberikan kesempatan
adik-adik untuk dapat belajar mengenai industri ini, diharapkan nantinya kegiatan ini dapat

menghasilkan soft - competency sebagai bekal di dunia kerja.” Papar Direktur Dyandra Academy,
Rumpoko Adi.
Bagi pengunjung yang menyukai perjalanan ke alam bebas, IIMS Hybrid 2022 menawarkan rangkaian
kegiatan “Overland Experience” yang kental akan nuansa petualangan. Hari ini, terdapat program
Parade Motorhome yang diikuti oleh 15 mobil. Terdiri dari mobil overland serta motorhome, yang
dapat dijumpai di area open space IIMS Hybrid 2022.
Banyak cara yang ditawarkan IIMS Hybrid 2022 untuk menjemput pengunjung, salah satunya dengan
disediakannya free shuttle bus dari titik kumpul tertentu menuju lokasi IIMS Hybrid 2022. Titik
kumpul tersebut diantaranya dari dan ke, Bintaro Jaya Xchange, Cibubur Junction, Margocity Depok,
Metropolitan Mall Bekasi, Pondok Indah Mall dan Tamini Square yang dimulai pukul 10.30 s/d 19.00
WIB untuk jam keberangkatan dan pukul 12.00 s/d 21.00 WIB untuk jam kepulangan dari JIExpo
Kemayoran. Detail jam keberangkatan dan cara mendaftar layanan gratis shuttle bus, dapat dilihat
pada akun Instagram @iims_id.
Masyarakat yang belum menerima vaksin dosis ketiga, silakan mengunjungi IIMS Hybrid 2022 untuk
mendapatkan Vaksin Booster pada 4 s/d 6 April 2022. Berlokasi di Hall B3, JIExpo Kemayoran dan
diperuntukkan untuk seluruh pengunjung IIMS Hybrid 2022 termasuk rekan-rekan media dengan usia
minimal 18 tahun. Jenis vaksin yang diberikan adalah vaksin AstraZeneca dan akan dilaksanakan
pukul 11.00 s/d 19.00 WIB. Syarat dan ketentuan penerima vaksin dosis ketiga dapat disimak pada
akun instagram @IIMS_ID atau situs indonesianmotorshow.com. Pendaftaran vaksin booster dapat
dilakukan secara online melalui http://tiny.cc/vaksinbooster-iims2022 .
Kabar gembira untuk masyarakat yang ingin mengajukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM).
IIMS Hybrid 2022 menyediakan layanan perpanjangan SIM yang terletak di Gate H area outdoor, open
space samping musala. Tersedia pada hari Senin s/d Sabtu (4-9 April 2022) pukul 13.00 - 17.00 WIB
selama penyelenggaraan IIMS Hybrid 2022 berlangsung. Syarat dan ketentuan
pembuatan/perpanjangan SIM dapat disimak pada akun instagram @IIMS_ID atau situs
indonesianmotorshow.com
Pengunjung yang melaksanakan ibadah puasa, tidak perlu khawatir, karena telah tersedia beragam
makanan yang dapat ditemukan di area open space yang ditawarkan melalui foodtruck, seperti
Yoshinoya, Bakmie GM serta beragam makanan lainnya. Untuk area Indoor terdapat beragam pilihan
makanan dari berbagai UKM yang dapat dinikmati.
Perlu diingat, saat ingin masuk ke area pameran, panitia, pengunjung dan exhibitors, wajib untuk
Scan QR, dan Check-in menggunakan Aplikasi PeduliLindungi yang menjadi akses keluar-masuk
pameran. Penerapan protokol kesehatan dan ketersediaan hand sanitizer menjadi trade mark IIMS
Hybrid 2022 dalam menyelenggarakan event yang aman dan nyaman untuk seluruh kalangan.
***

Tentang Dyandra Promosindo
Dyandra Promosindo adalah Professional Exhibition/Event Organizer (PEO) di Indonesia yang merupakan
subholding company dari PT Dyandra Media International, Tbk (DYAN). Sejak berdiri pada tahun 1994, Dyandra
Promosindo berhasil mencetak rekam jejak pameran yang mengesankan di seluruh Indonesia. Dyandra
Promosindo telah menggelar lebih dari 850 pameran di Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bali, Makassar, Medan
dan berbagai kota besar lain di Indonesia.
Hingga saat ini Dyandra Promosindo tercatat membawahi 11 anak perusahaan yang bergerak pada bidang
event/exhibition organizer, concert promotor dan juga digital agency. Kesebelas anak perusahaan tersebut
diantaranya PT Dyandra Communication (Dyacomm), PT Fasen Creative Quality (Quad), PT Visicita Imaji
Semesta (Visicomm), PT Idea Besar Komunika (Ideacomm), PT Visi Sarana Media Digital (Underlined), PT Dyan
Mas Entertainment (DME Asia), dan PT Dyandra Global Edutainment.
Dengan lebih dari 1.000 peserta pameran setiap tahun, termasuk peserta dari luar negeri, Dyandra Promosindo
telah membuktikan diri sebagai rekan bisnis terpercaya sambil terus meningkatkan diri menuju budaya
pameran yang lebih baik di Indonesia. Berbagai event yang telah diselenggarakan antara lain pameran B2B,
pameran B2C, konser musik dan festival, konferensi dan summit.
Dyandra Promosindo telah menjadi PEO pertama di Indonesia yang memiliki sertifikasi ISO 9001:2008 untuk
sistem kualitas manajemen. Pameran yang diselenggarakan antara lain: Indonesia International Motor Show,
Indonesia International Furniture Expo, Indonesian Petroleum Association Convex, International Franchise,
License and Business Concept Expo & Conference, dan lain-lain.
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