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Peresmian Dealer

Pastikan Fighter Sampai ke Tangan Konsumen Seluruh
Indonesia, Mitsubishi Fuso Buka Dealer ke-230 di Medan
•
•

•

KTB meresmikan jaringan dealer baru yang ke-230, PT. Dipo
Internasional Pahala Otomotif di Medan, Sumatera Utara (7/2).
Penambahan jaringan dealer dilakukan Mitsubishi Fuso memiliki
tujuan untuk memastikan produk Fighter sampai ke tangan
konsumen di seluruh Indonesia.
Dealer baru ini menyediakan layanan 3S (Sales, Service,
Sparepart) yang hadir lebih dekat kepada konsumen untuk
memberikan pelayanan professional khas Mitsubishi Fuso.

Medan, Indonesia – PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), distributor resmi
kendaraan Mitsubishi Fuso di Indonesia kembali menjadi pemimpin pasar di segmen
kendaraan niaga sebesar 43,9%. Untuk mempertahankan pencapaian luar biasa ini, KTB
meresmikan dealer baru di Medan, Sumatera Utara, PT. Dipo Internasional Pahala
Otomotif.
Dealer Mitsubishi Fuso yang ke-230 yang berlokasi di Jl. Krakatau Unjung No. 236-236 A,
Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan ini diresmikan langsung
oleh Presiden Direktur PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors, Atsushi Kurita bersama
Direktur Utama PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif, Tonny Chandra. Mereka
berkomitmen akan menyediakan produk dan layanan yang prima bagi para konsumen di
wilayah Medan dan sekitarnya.
Dalam acara peresmian tersebut, Atsushi Kurita, Presiden Direktur PT. Krama Yudha Tiga
Berlian Motors menyampaikan bahwa pembukaan dealer representatif ini merupakan
langkah penting yang diambil KTB untuk memasarkan produk medium duty truck (MDT)
terbarunya, “Fighter”, yang baru saja diluncurkan secara nasional pada Januari 2019 lalu,
agar sampai ke tangan konsumen di seluruh Indonesia.
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“Area Sumatera Utara merupakan area potensial untuk pertumbuhan penjualan Mitsubishi
Fuso. Tahun lalu, kami telah mencapai pangsa pasar sebesar 69% di area Sumatera Utara.
Produk Colt Diesel kami berhasil memimpin pasar area Sumatera Utara dengan pangsa
pasar 78,2%. Sementara itu, di segmen medium duty truck, Mitsubishi Fuso meraih pangsa
pasar 45,8%. Melihat pertumbuhan berkelanjutan sektor perkebunan di area Sumatera
Utara, kami percaya bahwa area ini memiliki potensi besar,” ujarnya.
Dibangun diatas tanah seluas 4.960 m2 dengan luas bangunan 1.295 m2, dealer ini
merupakan dealer eksklusif FUSO pertama di Indonesia. Fasilitas telah di lengkapi dengan
layanan 3S (sales, service, spare parts) yang di design dengan konsep yang sangat
nyaman bagi para konsumen. Bagian dalam dealer dilengkapi dengan sales area yang
dapat memajang 2 contoh produk sehingga konsumen dapat langsung melakukan
observasi secara langsung dipandu oleh sales representative yang menjadi partner
konsumen untuk menemukan solusi tepat bagi usahanya. Terdapat juga fasilitas ruang
tunggu yang nyaman dilengkapi dengan makanan dan minuman yang dapat dinikmati oleh
pengunjung, area negosiasi, serta akses Free Wifi dan TV kabel.
Di area bengkel, dealer ini memiliki fasilitas 4 stall besar yang di dukung oleh tenaga
mekanik handal yang mampu menangani perbaikan dan perawatan kendaraan hingga 20
unit per harinya. Untuk menjamin ketersediaan suku cadang, diler menyediakan suku
cadang untuk memenuhi kebutuhan suku cadang di bengkel dan umum. Diler ini juga
dilengkapi dengan layanan Mobile Workshop Service (MWS) yang disiapkan untuk
menjangkau konsumen yang membutuhkan layanan service di tempat.
Mitsubishi Fuso meningkatkan kualitas kendaraannya dengan menyematkan teknologi
terbaru, Runner Telematics. Semua truk Mitsubishi Fuso yang diproduksi sejak Januari
2018 telah dilengkapi dengan fitur ini, termasuk Fighter. Namun, konsumen yang memiliki
kendaraan sebelum tahun tersebut pun dapat memasangkan perangkat ini dengan
mengkonsultasikannya ke dealer-dealer Mitsubishi Fuso, termasuk dealer PT. Dipo
International Pahala Otomotif yang siap melayani konsumen untuk mengaktifkan fitur
tersebut.
Setelah diresmikan, KTB berharap kehadiran PT. Dipo International Pahala Otomotif dapat
mendukung pertumbuhan bisnis konsumen dengan kendaraan Mitsubishi Fuso serta
memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi di area Medan.
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 dan FUSO). Sejak pertama kali hadir di tahun 1970 Mitsubishi Fuso bertahan memimpin pasar dengan populasi
kendaraan niaga terbesar di Indonesia. Selama tahun 2018 kendaraan niaga Mitsubishi menguasai 43,9% 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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