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KTB Mendonasikan 2 Kendaraan Untuk 2 SMK, Sebagai Bagian dari
Program Pemerintah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia



KTB terus berperan aktif dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, melalui
beragam kegiatan sosial, salah satu targetnya adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK),
dimana program ini telah selenggarakan sejak tahun 2014.



Sebagai bentuk konsistensi dan kepedulian terhadap dunia pendidikan, KTB berpartisipasi
dalam program pemerintah yaitu Pembinaan & Pengembangan SMK.



Partisipasi aktif KTB dalam program pemerintah ini dengan mendonasikan 2 unit Colt Diesel
ke 2 SMK di Jakarta, memberikan training dan bekerja sama dengan dealer Mitsubishi dalam
memfasilitasi praktek kerja industri dan magang guru.

Jakarta, Indonesia – PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), distributor resmi
kendaraan niaga Mitsubishi di Indonesia dari Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation
(MFTBC) mendonasikan 2 unit kendaraan kepada 2 SMK, sebagai bagian dari program
pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Kementerian Perindustrian merilis program yang terkait dengan pendidikan, yaitu
“Pembinaan dan Pengembangan SMK”. Program ini selaras dengan Instruksi Presiden
No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas
dan daya saing sumber daya manusia, khususnya di kalangan SMK.
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Sekolah yang menerima donasi dari KTB yaitu SMK Negeri 1 Jakarta dan SMK Negeri 55
Jakarta. Dua sekolah ini akan menjadi mitra KTB selama 5 tahun ke depan. Tidak hanya
mendonasikan kendaraan sebagai bahan pembelajaran, KTB juga memberikan training
kepada siswa dan guru, serta bekerja sama dengan dealer dalam memfasilitasi praktek
kerja industri siswa dan guru.

Donasi untuk dua sekolah ini, secara simbolis diberikan oleh Presiden Direktur KTB –
Atsushi Kurita kepada Kepala Sekolah dari 2 SMK, yang bertempat di stand Fuso –
GIICOMVEC 2018.

Pada kesempatan ini, Atsushi Kurita mengatakan bahwa

“kami percaya bahwa pendidikan yang baik dan kualitas sumber daya manusia
merupakan aset penting dalam membangun bangsa. Melalui donasi pada hari ini, kami
berharap, dapat memberikan kontribusi kepaa masyarakat dan mengembangkan talenta
serta keterampilan para generasi muda”.

KTB juga mengundang para siswa dan guru dari SMKN 1 Jakarta dan SMKN 55 Jakarta,
yang total berjumlah 60 orang, untuk menghadiri acara seremonial dan beberapa
kegiatan yang dapat meningkatkan pengetahuan mereka mengenai otomotif, seperti :
training otomotif singkat, pengenalan teknologi telematik terbaru “Runner” dan
mengunjungi pameran GIICOMVEC 2018, agar dapat mengetahui perkembangan
teknologi otomotif saat ini.

Peran aktif KTB dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia telah di
implementasikan melalui berbagai kegiatan tanggung jawab sosial. Dalam hubungannya
dengan sekolah kejuruan, KTB telah memiliki program khusus untuk SMK sejak tahun
2014, dengan mendonasikan kendaraan dan memberikan pelatihan otomotif bagi siswa
dan guru.
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Pada tahun 2017, dengan nama program yang baru “Fuso Vocational Education Program”
KTB telah mendonasikan 8 unit kendaraan kepada 8 SMK di Jakarta, dan telah
memberikan training kepada 380 orang murid dan 18 guru.

Semoga partisipasi KTB dalam program pemerintah ini dapat memberikan kontribusi dan
membantu pemerintah dalam membangun sumber daya manusia dan meningkatkan
kualitas pendidikan di Indonesia.

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% 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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