PRESS RELEASE

NO: KTB-PRO/REL- 12/IV/2012

12 April 2012

We Care We Share 4th Phase:
Mitsubishi Kembali Berbagi Kebahagiaan dan Keceriaan
PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) Authorized Distributor Kendaraan Mitsubishi di Indonesia dari
Mitsubishi Motors Corporation (MMC) dan Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation (MFTBC) kembali
mengadakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk ke-4 (empat) kalinya bertajuk“ We Care, We
Share, 4th Phase“ pada tanggal 11 April 2012. Kegiatan CSR khas“ Only in Mitsubishi“ ini merupakan kegiatan
yang berhubungan dengan kepedulian terhadap anak – anak serta dunia pendidikan.

Kegiatan “We Care, We Share“ merupakan bentuk komitmen nyata dari KTB untuk terus peduli dan berbagi
terhadap sesama. Kegiatan ini tetap akan menjadi kegiatan rutin yang terus diselenggarakan dalam kondisi
ekonomi maupun kondisi perusahaan yang seperti apapun, karena berbagi terhadap sesama merupakan hal
yang indah serta bukti tanggung jawab KTB terhadap lingkungan sekitar.

Kali ini, CSR “We Care, We Share” bertempat di Kandank Jurank Doank – Ciputat serta melibatkan 120 anak dari
3 (tiga) panti asuhan yaitu: Panti Asuhan Kampung Melayu, Murni Jaya dan Nurul Iman. Selain itu, kegiatan ini
juga melibatkan para volunteer, yang terdiri dari Management dan staff KTB berjumlah 40 orang. Para
volunteer tersebut berperan sebagai orang tua sehari bagi para anak – anak panti asuhan.
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Dalam sambutannya, Presiden Direktur PT. KTB yang baru saja menjabat, Noboru Tsuji, menekankan akan
indahnya berbagi terhadap sesama, yang juga merupakan salah satu Nilai Korporat dari PT. KTB yang berbunyi
“Joy of Share“.

Kegembiraan dan keceriaan anak – anak juga turut bertambah dengan hadirnya Project Pop, yang menghibur
mereka dengan lagu – lagu jenakanya. Selain itu, anak – anak juga turut belajar tentang simple science, melalui
SNS Science Activity, sehingga mereka tidak hanya bermain tetapi juga diajak belajar mengenai kerjasama tim
dan ilmu pengetahuan sebagai tambahan ilmu yang bermanfaat untuk mereka. Dan kali ini, Ronald McDonald
House of Charity (RMHC) kembali bergabung dengan memberikan penyuluhan kesehatan singkat serta
pemberian vitamin kepada anak-anak, berikut dengan menyediakan tenaga medis yang stand by selama acara
berlangsung, di dalam bis Mobile Care RMHC yang juga merupakan kerjasama antara KTB dan RMHC.
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Kebahagiaan anak – anak juga semakin lengkap, dengan adanya donasi berupa 6 set computer lengkap beserta
technical maintenancenya serta 3 unit perpustakaan berisikan buku – buku ilmu pengetahuan lengkap, kepada
3 panti asuhan tersebut, agar menambah pengetahuan serta membuka wawasan mereka di era globalisasi ini.

CSR unik “Only in Mitsubishi” ini memang berbeda dengan kegiatan CSR pada umumnya, karena Mitsubishi tidak
hanya memberikan donasi saja melainkan juga turut memberikan cinta, kasih sayang bahkan tenaga dengan
berperan sebagai orangtua asuh demi keceriaan, kebahagiaan serta masa depan anak – anak panti asuhan.

“We Care, We Share” merupakan salah satu kegiatan CSR KTB yang berhubungan dengan dunia anak – anak dan
pendidikan, yang telah diselenggarakan oleh KTB sejak bulan November 2010. KTB concern terhadap anak-anak
sebagai generasi penerus dan masa depan bangsa yang tidak hanya membutuhkan dukungan materi namun juga
moril, dalam bentuk kasih sayang, bimbingan dan semangat. Oktober 2012 adalah target diselenggarakannya
kegiatan “We Care, We Share” tahap ke-lima, dengan format aktivitas yang lebih menyenangkan bagi dunia
pendidikan dan anak – anak. Semoga ketulusan hati dan cinta kami untuk anak – anak Indonesia, dapat
memberikan mereka kebahagiaan dan semangat untuk menghadapi masa depan dengan ceria dan optimis.

“We Care, We Share” - Only in Mitsubishi!
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