
 
 

                                        

SIARAN PERS 

Untuk Diterbitkan Segera 

Citi Indonesia dan Prestasi Junior Indonesia (PJI) Gelar Program  

“Growing The Spirit: Youth Enterpreneurship Initiative” 

 

Jakarta, 11 Maret 2015  - Citi Indonesia melalui kemitraan dengan Prestasi Junior Indonesia (PJI) 

meluncurkan program “Growing the Spirit: Youth Entrepreneurship Initiative (YEI).”  Melalui dana 

hibah dari Citi Foundation sebesar USD 170.000, program ini bertujuan untuk membekali sekitar 7.000 

remaja usia 15 – 17 tahun dengan wawasan dan ketrampilan kewirausahaan. Program ini dilaksanakan 

di 31 sekolah menengah atas/kejuruan yang berada di  Jakarta, Bandung, Medan, Semarang, Surabaya 

dan Denpasar.  

Menurut Agung Laksamana, Country Corporate Affairs Director, Citi Indonesia, “Kewirausahaan 

merupakan sesuatu yang harus ditanamkan sejak dini. Bersama dengan PJI, kami berharap program ini 

dapat menumbuhkan generasi muda yang mandiri, cerdas dan produktif.”  YEI merupakan salah satu 

dari kegiatan kemasyarakatan Citi Indonesia dibawah payung  Citi Peka (Peduli dan Berkarya). Setelah 15 

tahun berdiri, Citi Peka berfokus pada program kewirausahaan muda; pendidikan keuangan bagi 

perempuan, anak-anak, dan petani; pendampingan dan penghargaan bagi pengusaha mikro; serta akses 

dan inklusi keuangan bagi petani.  

Mengenai pemetaan program, Robert Gardiner, Communication and Development Executive of PJI 

mengungkapkan, “Kami telah memilih demografis pemuda/i yang paling rentan di masing-masing kota. 

Melalui program ini kami akan memberikan alternatif bagi para pemuda/i untuk mengejar masa 

depannya karena pada usia inilah mereka harus mulai membuat keputusan penting tersebut.”   

Para siswa/i yang terpilih seluruhnya berasal dari latar belakang sosial ekonomi rendah yang memiliki 

akses terhadap informasi dan pengetahuan yang rendah. “Melalui afiliasi internasional kami yaitu Junior 



 
 
Achievement, program ini telah berhasil dilaksanakan di lebih dari 100 negara di dunia. Mengingat 

tingginya populasi usia produktif di negara ini serta pesatnya pertumbuhan UMKM, kami yakin 

Indonesia memiliki potensi kewirausahaan yang sangat tinggi”, ujar Robert.    

Dalam pelaksanaan program, para siswa akan memperoleh pelatihan dan kesempatan untuk 

menjalankan sebuah usaha. Kegiatan ini sangat komprehensif dan sesuai dengan kondisi riil, seperti 

pendirian Perusahaan Terbuka (PT), penentuan posisi dan tanggung jawab jajaran direksi, perencanaan 

dan pelaksanaan strategi bisnis, hingga tata penjualan saham dan/atau penutupan usaha. Pada 

penghujung program, perusahaan siswa ini akan dilombakan secara regional, nasional hingga 

internasional.  

Hingga hari ini, program YEI telah memasuki program edukasi dan bimbingan membangun bisnis di 

sekolah. Kegiatan ini telah dilaksanakan di 31 SMA/SMK di kota Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, 

Surabaya, dan Denpasar termasuk di Jakarta yaitu di SMKN 8, SMKN 26, SMKN 30, SMKN 57, SMAN 66, 

dan di SMKN 6 pada hari ini. Turut hadir juga dalam kegiatan di SMKN 6 hari ini perwakilan dari Dinas 

Pendidikan DKI Jakarta, serta perwakilan dari Board Member Prestasi Junior Indonesia, Bapak Sarwono 

Kusumaatmadja. 

=== 

Tentang Citi 

Citi, perusahaan finansial terkemuka di dunia, memiliki sekitar 200 juta nasabah dan memiliki transaksi bisnis di lebih dari 140 

negara. Melalui Citicorp dan Citi Holdings, Citi menawarkan beragam produk dan layanan finansial kepada konsumen, 

korporasi, pemerintahan dan institusi. Produk-produk tersebut, mencakup perbankan ritel dan kredit, perbankan korporasi dan 

investasi, perdagangan sekuritas, jasa transaksi, serta wealth management. Informasi lengkap dapat diperoleh di 

www.citigroup.com, www.citi.com, atau www.citibank.co.id. 

Citi Foundation memfokuskan pemberian dana pada tiga bidang: pendidikan finansial, memberikan pendidikan pada generasi 

penerus dan membangun komunitas serta pengusaha. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi: 

www.citigroup.com/citigroup/corporate/foundation/ 

Tentang Citi Peka 

Citi Peka (Peduli dan Berkarya) didirikan pada tahun 1998 dan merupakan payung untuk seluruh kegiatan kemasyarakatan Citi 

Indonesia yang didanai oleh Citi Foundation. Program Citi Peka dilaksanakan secara jangka panjang, dan bertujuan untuk 

mendorong masyarakat sipil untuk berkembang dan memperkuat program pendidikan kemasyarakatan di berbagai wilayah 

operasional Citi Indonesia: Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan dan Denpasar.  

http://www.citigroup.com/
http://www.citi.com/
http://www.citibank.co.id/
http://www.citigroup.com/citigroup/corporate/foundation/


 
 
Saat ini Citi Peka fokus pada program pemberdayaan dan penghargaan terhadap pengusaha dan lembaga keuangan mikro; 

peningkatan kemampuan kewirausahaan muda; serta pembangunan kapasitas keuangan bagi anak usia sekolah, petani dan 

wanita usia matang. Citi Peka Community Center yang berlokasi di Plaza Bapindo Citibank Tower Lantai 4, Jakarta didedikasikan 

sebagai pusat kordinasi seluruh kegiatan kemasyarakatan Citi yang tak hanya melibatkan mitra pelaksana tetapi juga 

karyawan Citi sebagai relawannya. 

Tentang Prestasi Junior Indonesia 

Prestasi Junior Indonesia (PJI) merupakan afiliasi dari organisasi terbesar di dunia yang bergerak di bidang pendidikan bisnis dan 

ekonomi yaitu Junior Achievement (JA) Worldwide (1919) yang berpusat di Boston, Amerika Serikat. Misi PJI adalah untuk 

menginspirasi dan mempersiapkan generasi muda Indonesia agar sukses memasuki ekonomi global. PJI memiliki tiga pilar fokus 

pendidikan: Pendidikan kewirausahaan, melek keuangan,  dan kesiapan kerja. Untuk mencapai misi ini, PJI bekerjasasama 

dengan Dinas Pendidikan dan didukung oleh perusahaan nasional maupun multinasional yang menjadi sponsor program. 

Materi pembelajaran PJI disampaikan melalui metode pengajaran partisipatif. PJI juga melibatkan sukarelawan/ti dari 

perusahaan dan akademisi untuk menyampaikan materi kepada peserta program. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan 

kunjungi www.prestasijunior.org 
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Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi: 

Lia 

Prestasi Junior Indonesia 

Mobile phone: 081-3333-62-700 

E-mail: 
lia@prestasijunior.org/lia.zakia@gmail.com 
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