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Truk Panggung Mitsubishi FUSO dan Iwan Fals Akhiri Rangkaian
Roadshow Di kota Medan






Mitsubishi FUSO dan Iwan Fals menggelar rangkaian roadshow
“Kontribusi Untuk Negeri, Perjalanan Sejuta Harapan” yang berakhir
di Kota Medan
Kampanye media sosial melalui tagar #FUSOkontribusi untuk
mendukung roadshow ini mendapat simpati publik dengan total
partisipasi lebih dar 10.000 tagar
Kampanye sosial ini akan diwujudkan melalui beasiswa pendidikan
yang akan diberikan kepada putra-putri supir truk

Medan, Indonesia – PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) authorized distributor
kendaraan Mitsubishi Fuso di Indonesia, telah memasuki kota terakhir dari rangkaian roadshow
“Kontribusi Untuk Negeri, Perjalanan Sejuta Harapan” yang diselenggarakan di Kota Medan,
bertempat di dealer PT Sardana Indah Berlian Motor yang berlokasi di Jalan Jendral Gatot
Subroto No. 437, Sei Sikambing D, Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara, pada hari Sabtu, 3
Februari 2017.
Medan dipilih sebagai kota terakhir dari rangkaian roadshow ini karena Medan merupakan kota
yang mewakili ujung barat wilayah Indonesia. “Antusiasme masyarakat Medan mengenai
Roadshow Mitsubishi Fuso dan Iwan Fals sangat tinggi, sehinga kami menyelenggarakan event
ini sebanyak 2 kali khusus untuk Kota Medan” tutur Duljatmono selaku Sales & Marketing
Director PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB).
Truk Panggung yang digunakan selama Roadshow sejak November 2017 hingga Februari 2018,
telah menempuh jarak sejauh ± 3.170 km mulai dari kota Denpasar, Semarang, Cirebon, Serang,
Lampung, Surabaya, Palembang, Padang, Pekanbaru dan Medan. Iwan Fals turut mengiringi
Truk Panggung dengan menempuh jalan darat, dimana beliau kerap mengunjungi konsumen
serta supir truk untuk berbagi cerita dan pengalaman bersama Mitubishi Fuso.
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Melalui rangkaian roadshow ini, Mitsubishi Fuso mengajak masyarakat Indonesia untuk peduli
dan mengapresiasi para supir truk melalui tanda pagar #FUSOkontribusi di media sosial. Hingga
saat ini dukungan masyarakat melalui tanda pagar #FUSOkontribusi di berbagai media sosial
telah mencapai lebih dari 10.000 partisipan. Dengan mengunggah tanda pagar #FUSOkontribusi
di akun sosial media artinya masyarakat telah berkontribusi dan mendukung beasiswa pendidikan
untuk putra-putri sopir truk di 10 kota dimana Roadshow diselengarakan.
“Selama roadshow berlangsung, Iwan Fals telah menggali cerita serta kontribusi para konsumen
kami di berbagai daerah, mengapresiasi kontribusi mereka, dan mengajak masyarakat untuk ikut
memberikan apresiasi lewat tagar #FUSOkontribusi yang tengah viral di masyarakat Indonesia”
tambah Duljatmono. Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya ingin terus berkontribusi untuk
pembangunan di Indonesia dari berbagai aspek, dan melalui #FusoKontribusi KTB ingin
berkontribusi di sektor pendidikan.
Tahun 2017 menjadi tahun pertumbuhan positif bagi kendaraan niaga dengan perolehan share
sebesar 45%. KTB sadar bahwa prestasi tersebut bisa dicapai berkat adanya dukungan dari
berbagai pihak, seperti retail, konsumen, dan juga sopir truk FUSO. Untuk itu, KTB akan selalu
berusaha memberikan kualitas terbaik untuk Indonesia.
“Mitsubishi FUSO sudah 47 tahun menjadi legenda di Indonesia, tentunya banyak suka duka
yang telah kami lewati. Maka dari itu kami tidak akan pernah berhenti memberikan yang terbaik
untuk konsumen dan pihak-pihak yang telah mendukung Mitsubishi FUSO selama ini,” tutup
Duljatmono.

Tentang KTB
PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) merupakan authorized distributor dari Mitsubishi Fuso Truck & Bus
Corporation (MFTBC) yang memasarkan produk kendaraan kendaraan niaga Colt Diesel, FUSO, New FUSO, dan
Tactor Head. Khusus di segmen kendaraan niaga, 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% 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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