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23 November 2017
KTB FUSO Berikan Semangat Baru Bagi Murid & Guru, Melalui Perbaikan Sekolah &
Bermain Bersama Dalam Kegiatan “We Care, We Share”

Jakarta, Indonesia – PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), Authorized distributor dari Mitsubishi Fuso
Truck & Bus Corporation (MFTBC), pada tanggal 23 November 2017, kembali mengadakan salah satu
kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu “We Care, We Share” (WCWS) untuk yang ke-11 (sebelas)
kali.

WCWS merupakan salah satu kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan KTB, yang telah diselenggarakan
sejak tahun 2010. Pada tahun ini, WCWS bertempat di SDN Sirnagalih 01 – Jonggol, dengan format
program memberikan bantuan perbaikan gedung sekolah dan sarana pendidikan bagi Sekolah Dasar (SD).
Tujuan dari program ini yaitu untuk membantu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui
perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, agar para murid dapat belajar lebih nyaman, sehingga proses
belajar mengajar dapat berjalan dengan lebih baik.

Pada acara ini, KTB memberikan bantuan kepada SDN Sirnagalih 01, jonggol. Bantuan ini secara simbolis
diserahkan oleh Presiden Direktur KTB, Atsushi Kurita kepada Kepala Sekolah SDN Sirnagalih 01 –
Jonggol. KTB memberikan bantuan berupa perbaikan dan renovasi gedung sekolah antara lain: renovasi
lapangan sekolah, mendirikan mushola, perbaikan lantai, pembuatan pagar sekolah, pembuatan toilet,
perbaikan kelas – kelas yang rusak, perbaikan lantai, jendela, pengecatan dinding sekolah, penggantian
bangku, meja, papan tulis, kipas angin dan sebagainya.

PT KRAMA YUDHA TIGA BERLIAN MOTORS
Jl. Jend. A. Yani Proyek Pulomas, Jakarta 13210, Indonesia | FUSO Public Relations & CSR Dept. | Tel (62-21) 4891608 Fax (62-21)
489177
mftbc.pr@ktb.co.id |

www.ktbfuso.co.id |

KTB Mitsubishi Fuso

|

Mitsubishi Fuso Indonesia

2
Dalam setiap kegiatan WCWS, KTB juga selalu melibatkan para karyawan sebagai sukarelawan atau
volunteers. Sedikitnya 30 orang karyawan KTB, terdiri dari Managemen dan karyawan, yang ikut
berpartisipasi dan ambil bagian dalam kegiatan sosial ini. Melibatkan karyawan dalam kegiatan sosial ini
bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian untuk berbagi kebahagiaan kepada masyarakat,
khususnya kepada anak – anak dari masyarakat yang tidak mampu. Pada kesempatan ini, Volunteers
membantu mengecat dinding sekolah dan menanam pohon.

Untuk menambah kebahagiaan, KTB juga mengajak para murid untuk bermain sambil belajar di Taman
Buah Mekarsari, dengan suasana yang menyenangkan. Mulai dari berbagai permainan hingga belajar
membuat handycraft dari kertas daur ulang.

President Director KTB, Atsushi Kurita, yang juga ikut dalam kegiatan ini mengatakan bahwa:
“We Care, We Share, merupakan salah satu bentuk perhatian KTB terhadap dunia pendidikan di Indonesia,
dengan memberikan bantuan perbaikan gedung sekolah, Dalam kegiatan ini kami juga ingin memberikan
kebahagiaan kepada anak-anak melalui kegiatan bermain bersama di alam terbuka, semoga hari ini
menjadi kenangan yang baik yang tak terlupakan bagi mereka”.

Semoga kegiatan ini memberikan manfaat dan semangat baru bagi para murid dan guru SDN Sirnagalih 01
dalam kegiatan belajar mengajar, dan KTB berharap kegiatan ini dapat memberikan kontribusi dalam
membangun bangsa.

Tentang KTB
PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) merupakan authorized distributor dari Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation (MFTBC),
memasarkan produk kendaraan niaga (Colt Diesel, FUSO, dan New FUSO). Sejak pertama kali hadir di tahun 1970 Mitsubishi Fuso bertahan
memimpin pasar dengan populasi kendaraan niaga terbesar di Indonesia. Selama tahun 2017 kendaraan niaga Mitsubishi menguasai 45,9%
market share di segmen kendaraan niaga Indonesia.

Tentang MFTBC
Berlokasi di Kawasaki, Jepang, Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation (MFTBC) merupakan sakah satu perusahaan pabrikan
kendaraan niaga terbesar di Asia. 89,29% saham MFTBC dimiliki oleh Daimler AG dan 10,71% oleh perusahaan Mitsubishi Group.
MFTBC merupakan bagian dari divisi Daimler Trucks di Daimler AG.
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