
 

 

 

PRESS RELEASE 

 

Brother Berani Buat Perubahan kepada SMK Ginus Itaco  

 

Jakarta, 24 Februari 2017 - PT. Brother International Sales Indonesia, salah satu 

perusahaan perangkat IT terkemuka yang menjual produk-produk seperti printer, printer 

label, scanner, dan mesin jahit, hari ini sedang melakukan kegiatan Corporate Social 

Responsibility yang tergabung dalam kampanye Berani buat Perubahan. Di acara ini 

Brother memberikan produk berupa beberapa mesin jahit kepada SMK Ginus Itaco 

yang beralamat di Jalan Lapangan Bekasi Tengah no 3, Margahayu, Bekasi.  



Tujuan dari kampanye ini adalah untuk memberikan perubahan kepada 

komunitas/institusi social melalui produk-produk pilihan yang dikumpulkan dari hasil 

kampanye 1000 testimoni Brother untuk Indonesia.  

Pemberian produk kepada SMK Ginus Itaco ini juga didokumentasikan oleh pihak 

Brother Indonesia yang nantinya setelah beberapa bulan kemudian tim dari Brother 

Indonesia akan datang kembali untuk melihat perubahan positif apa yang telah 

diwujudkan oleh produk Brother. 

Selain memberikan produk yang dipilih oleh SMK Ginus Itaco, Brother Indonesia juga 

mengadakan workshop dan training  untuk anak-anak SMK tersebut. Di acara ini 

mereka mempelajari teknik menjahit yang baru yaitu membuat outer. Tidak hanya itu, 

mereka juga mempelajari bagaimana caranya memperbaiki mesin jahit mereka sendiri, 

sehingga nantinya anak-anak SMK Ginus Itaco dapat memperbaiki mesin jahit tanpa 

harus mengeluarkan biaya sendiri. 

Dengan kampanye yang diselengarakan oleh Brother Indonesia ini, diharapkan agar 

dapat meningkatkan kreatifitas dan kemampuan anak-anak dari SMK Ginus Itaco. 

Sehingga mereka mampu menghasilkan karya mereka sendiri yang dapat dipasarkan 

untuk membawa perubahan positif bagi kehidupan mereka, sekolah tempat mereka 

belajar, serta orang-orang di sekitar mereka. 

 

Mengenai PT. Brother International Sales Indonesia  

Selama lebih dari seratus tahun, Brother telah dikenal dengan inovasi produk dan 

kepuasan pelanggan yang tinggi. PT. Brother International Sales Indonesia  

(Brother Indonesia) merupakan perwakilan dari Brother untuk wilayah Indonesia. 

Didirikan pada 23 September 2008, Brother Indonesia sepenuhnya terintegrasi dengan 

penjualan, pemasaran dan layanan pelanggan. Dengan komitmen yang kuat, Brother 

Indonesia akan selalu menempatkan pelanggan pada prioritas utama sesuai dengan 

mottonya “at your side”. 
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