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Nippon Paint for the Education of Young Indonesians
Jakarta, 25 Oktober 2013 – Nippon Paint kembali memberikan kontribusinya di dunia
pendidikan, khususnya pada generasi muda Indonesia dengan salah satu program CSR
(Corporate Social Responsibility), yaitu mendukung pembangunan Rumah Pintar. Rumah Pintar
adalah rumah belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi anak‐anak kurang mampu yang
bermukim di kawasan padat penduduk sepanjang bantaran Kali Ciliwung, Kampung Cikini,
Jakarta Pusat.
Tujuan dari Rumah Pintar adalah meningkatkan kualitas pendidikan anak‐anak. Rumah Pintar
ini merupakan hasil kolaborasi antara mahasiswa Chiba University, Research Institute for
Humanity and Nature (RIHN) dari Jepang dan mahasiswa Universitas Indonesia dengan Nippon
Paint sebagai sponsor utama dalam kebutuhan cat.
“Meningkatkan kualitas pendidikan generasi muda Indonesia merupakan salah satu misi dari
Nippon Paint dan kami berharap melalui kegiatan Rumah Pintar ini, anakanak dapat belajar
untuk hidup sehat, positif dan menjalani kehidupan yang seimbang dan tentunya lebih
menghargai lingkungan,” penjelasan dari Ibu Irena Josoeb, Head of Marketing dari Nippon Paint.
Nippon Paint menyediakan semua kebutuhan cat untuk Rumah Pintar ini, yang sebelumnya
adalah rumah yang terbengkalai yang rusak akibat kebakaran. Salah satu produk premium
Nippon Paint yang digunakan adalah Nippon Blackboard Paint, cat papan tulis berbahan dasar
air yang ramah lingkungan, sehingga anak‐anak dapat menggunakan dinding sebagai papan
tulis. Untuk bagian eksterior, Rumah Pintar ini menggunakan produk premium Nippon
Weatherbond, yaitu cat eksterior berbahan dasar air, ramah lingkungan dan memiliki teknologi
Anti‐Weather dan Colour Protect yang menjaga warna Rumah Pintar ini lebih tahan lama, yaitu
lebih dari 5 tahun.
Selain itu, Rumah Pintar yang dirancang khusus oleh Chiba University, memiliki ventilasi yang
banyak agar sirkulasi udara berjalan dengan baik dan membantu menurunkan resiko
kebakaran. Bangunan ini juga menggunakan warna‐warna cat Nippon Paint yang minimalis
seperti putih sehingga cahaya yang masuk dapat dipantulkan kembali dan membuat suasana di
sekitarnya menjadi terang, sekaligus membantu menurunkan temperatur di dalam Rumah
Pintar.

Sabtu, 21 September 2013 merupakan acara peresmian Rumah Pintar yang tidak hanya
melibatkan beberapa tokoh dari masyarakat setempat tetapi juga melibatkan kedutaan dari
Jepang.
Bentuk dukungan penuh dan keperdulian sosial lainnya yang dipersembahkan oleh Nippon
Paint adalah peremajaan atau pengecatan ulang terhadap tempat‐tempat yang sudah kusam di
sekitar Kampung Cikini. Dengan ini, Nippon Paint menunjukan komitmennya untuk terus
mewarnai dan menjadi bagian dari sejarah kehidupan masyarakat Indonesia.

Mengenai NIPPON PAINT (PT Nipsea Paint and Chemicals)
Didirkan pada tahun 1881 menjadikan NIPPON PAINT sebagai perusahaan manufaktur cat
Jepang yang pertama. Saat ini, NIPPON PAINT adalah merek cat No. 1 di Asia Pasifik yang
tersebar di lebih dari 18 negara. Di Indonesia, NIPPON PAINT adalah produsen cat terbesar
yang mendominasi berbagai segmen utama: Cat Dekoratif seperti Vinilex, Pylox, Nippe 2000;
dan di segmen Premium seperti Nippon Spot‐less, Nippon Flaw‐less, Nippon Weatherbond,
Nippon Momento, dll. Nippon Paint juga merupakan produsen cat otomotif untuk brand
terkemuka seperti Toyota, Honda, Yamaha, dll. Saat ini, NIPPON PAINT memiliki total 4 pabrik
dan 35 titik distribusi atau kantor pemasaran di seluruh Indonesia. NIPPON PAINT juga
memiliki lebih dari 3,000 tenaga kerja di seluruh nusantara dan terus berkomitmen untuk
memberikan solusi yang terbaik untuk semua kebutuhan cat.

CONTACT INFO
Untuk pertanyaan media, silahkan mengirimkan email ke Linda Kam / Benedictus Teguh
lindakam@nipponpaint‐indonesia.com / benedictus@nipponpaint‐indonesia.com atau telepon
ke 021‐6900 546 (ext. 250/163)
<end>
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Gambar 4: Proses pembangunan Rumah Pintaar seiring beerjalannya waaktu demi waktu.
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