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GE Indonesia dan Prestasi Junior Indonesia
Program Pendidikan Kewirausahaan bagi Siswa SMA/SMK
GE adalah perusahaan multinasional penyedia teknologi infrastruktur untuk sektor energi, transportasi, dan
kesehatan; dan Prestasi Junior Indonesia (PJI) sebuah organisasi nirlaba bidang pendidikan, bermitra
menjalankan program pendidikan kewirausahaan bagi siswa SMA/SMK. Kemitraan antara GE dan PJI
memberikan manfaat bagi siswa kelas 1 dan 2 SMA/SMK (usia 15-17 tahun) di provinsi Jakarta, Jawa Barat
dan Yogyakarta terkait dengan keberadaan kantor GE di wilayah tersebut. Kedua organisasi sepakat untuk
bekerjasama dengan pemikiran bahwa para siswa yang mendapat pengetahuan dan pengalaman tentang
wirausaha sejak usia dini, akan menggunakan pengetahuan dan keterampilan tersebut di masa depan.
Program kewirausahaan ini juga melibatkan staf perusahaan menjadi relawan yang merupakan komponen
penting bagi GE.
Kemitraan dimulai sejak tahun 2007 dan masih
berlangsung hingga saat ini. Kegiatan utama yang
dilakukan adalah (1) economics for life yaitu
pengenalan kewirausahaan melalui serangkaian
pembelajaran berbasis kegiatan nyata seperti
mengembangkan rencana bisnis dan pengelolaan
keuangan pribadi; (2) job shadow yang mengijinkan
siswa datang ke kantor GE dan berpasangan dengan
staff GE untuk belajar dan mengamati aktifitas
keseharian dalam lingkungan perusahaan; (3)
pelatihan kepemimpinan wirausaha untuk melatih
siswa sebagai business leaders dan; (4) student
company dimana siswa diajarkan untuk dapat
mengelola suatu inisiatif wirausaha yang aktual
mulai dari membuat rencana bisnis, membentuk Peserta student company mendapat kesempatan istimewa
organisasi hingga mengevaluasi hasil bisnis di akhir menerima bimbingan dari mentor Handry Satriago, CEO GE
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masa program. Lama kegiatan yang berlangsung di
setiap sekolah ini adalah sepuluh bulan, dan biasanya dimulai pada bulan Oktober hingga Juli. Setiap tahun
GE dan PJI juga memberikan penghargaan bagi siswa terbaik yang berhasil menjalankan usahanya yang
dinilai dari berbagai aspek seperti inovasi produk, pemasaran, manajemen, dan pelaporan keuangan.
PJI melakukan seleksi sekolah berdasarkan pada kriteria (1) low income inner city schools, yang berarti
bahwa sekolah tersebut berada di daerah perkotaan dan mempunyai siswa yang umumnya berasal dari
keluarga kurang mampu, dan (2) mempertimbangkan lokasi sekolah yang relatif dekat dengan keberadaan
kantor GE. Peran GE dalam program ini adalah memobilisasi staf sebagai relawan dan menyediakan dana
operasional program. Sedangkan PJI melatih para relawan, mengidentifikasi sekolah, dan memfasilitasi
kegiatan antara sekolah dan relawan GE.
Hingga akhir 2012 kerjasama ini telah berhasil melatih sekitar 12,000 siswa SMA/SMK dari 35 sekolah di
wilayah program.

Profil Organisasi
GE Indonesia (www.ge.com/id/in dan www.ge-asean.com)
GE (www.ge.com) adalah perusahaan multinasional penyedia teknologi di bidang listrik &
air, manajemen energi, minyak dan gas bumi, penerbangan, transportasi kereta api,
kesehatan, dan penerangan. GE telah hadir di Indonesia sejak tahun 1940 dengan lebih dari
700 karyawan; dan memiliki enam wilayah operasi yaitu Batam (Riau), Palembang (Sumatera
Selatan), Jakarta (DKI), Bandung (Jawa Barat), Yogyakarta (DIY) dan Balikpapan (Kalimantan
Timur).
GE mempunyai GE Volunteers yang merupakan wadah bagi para karyawan GE yang berkarya sebagai
relawan di seluruh dunia. GE Volunteers Indonesia telah menjalankan berbagai program bakti sosial
sebagai cara berbagi dengan komunitas di sekitar lokasi operasional GE sejak tahun 1997 di bidang
kesehatan, pendidikan, bantuan bencana, serta lingkungan hidup. Di tahun 2007, GE global mendapatkan
penghargaan US State Department’s Award for Corporate Excellence untuk program bantuan bencana
bagi korban tsunami, employee volunteerism dan program di bidang pendidikan.
Untuk info lebih jauh mengenai program ini, hubungi Ariavita Purnamasari, Communications Manager,
email: ariavita.purnamasari@ge.com.

Prestasi Junior Indonesia (www.prestasijunior.org)
Prestasi Junior Indonesia (PJI) adalah afiliasi dari Junior Achievement Worldwide (JA),
sebuah organisasi untuk pendidikan, kewirausahaan, bisnis dan ekonomi yang
berbasis di Boston, Amerika Serikat (www.ja.org). PJI merupakan lembaga nirlaba
yang berfokus pada pendidikan kewirausahaan, kesiapan kerja, dan financial literacy
bagi pelajar dari tingkat SD, SMP hingga Universitas di DKI Jakarta, Jawa Barat,
Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Papua Barat.
Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dampak program kunjungi www.prestasijunior.org yang
memuat berbagai kisah sukses dan testimonial dari para alumni PJI.
Untuk info lebih jauh mengenai program ini, hubungi Astri Fajarwati, Program Implementation Officer,
email afajarwati@prestasijunior.org.
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