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PT Johnson & Johnson Indonesia dan Prestasi Junior Indonesia
Latih Generasi Muda Siap Masuki Dunia Kerja Di Era New Normal
Jakarta, 27 Agustus 2020 – Sebanyak 48 mahasiswa dan anak muda lulusan SMA/SMK dari Jakarta, Bogor,
Depok, Bandung, Semarang, Surabaya, Bojonegoro, dan Denpasar memperoleh kesempatan untuk
berpartisipasi dalam program edukasi kesiapan kerja eksklusif bertajuk “A First Jobbers’ Guide to Job
Hunting” yang digelar secara daring oleh PT Johnson & Johnson Indonesia (Johnson & Johnson Indonesia)
bersama Prestasi Junior Indonesia (PJI) pada Hari Kamis (27/8). Program edukasi ini digagas sebagai upaya
untuk membekali generasi muda, yang merupakan pencari kerja pemula, dengan beragam keterampilan
penting yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja.
Devy Yheanne, Country Leader of Communications and Public Affairs, PT Johnson & Johnson Indonesia
mengatakan, “Generasi muda akan menghadapi tantangan yang lebih berat untuk mendapatkan pekerjaan
pasca pandemi COVID-19 dimana setiap orang harus melakukan Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal).
Selain dengan pencari kerja pemula lainnya, mereka juga akan berkompetisi dengan para pekerja terdampak
pandemi yang juga tengah mencari pekerjaan baru. Melalui program ini, kami ingin mendorong generasi
muda agar dapat memiliki kemampuan yang lebih mumpuni dalam berkompetisi di pasar kerja untuk
memperoleh pekerjaan pertama yang layak serta dapat membangun karir dalam sebuah perusahaan.
Inisiatif ini juga dilakukan sebagai upaya kami secara tidak langsung untuk mendukung Pemerintah Indonesia
dalam upayanya mengatasi pengangguran muda serta mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam
mendorong kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi orang-orang
muda.”
Saat ini, Indonesia tengah dihadapkan dengan tingginya angka pengangguran muda. Data Badan Pusat
Statistik pada Februari 2020 menyatakan tingkat pengangguran terbuka tertinggi datang dari kelompok usia
15-24 tahun sebesar 16,28%. Bahkan, angka dari kelompok ini selalu menempati posisi puncak selama 3
tahun terakhir.1 Selain itu, tingkat pengangguran muda (kelompok usia 15-24 tahun) Indonesia juga tercatat
selalu menempati posisi tertinggi kedua di kawasan Asia Tenggara sejak dua setengah dekade lalu (setelah
Brunei Darussalam).2 Kondisi tersebut semakin menegaskan komitmen Johnson & Johnson Indonesia untuk
membantu generasi muda menjadi pencari pekerja pemula yang kompetitif.
Robert Gardiner, Co-Founder and Academic Advisor Prestasi Junior Indonesia menyampaikan, “Kami sangat
senang dapat memulai kemitraan penuh manfaat bersama Johnson & Johnson Indonesia tahun ini. Program
yang memberikan pembelajaran praktis kesiapan kerja ini tentunya membawa pengalaman dan konsep
berpikir baru bagi para mahasiswa dan anak muda lulusan SMA/SMK mengenai pekerjaan. Mengingat,
ketidaksesuaian antara keterampilan yang dibutuhkan perusahaan dengan yang dimiliki pencari kerja
Badan Pusat Statistik. Berita Resmi Statistik 5 Mei 2020 diakses dari https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1672/februari2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-99-persen.html.
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International Labour Organization. Youth Unemployment Data diakses dari
https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.ZS?end=2019&locations=ID-MY-SG-VN-MM-KH-TH-BN-TL-PHLA&start=2019&view=bar.
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menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka pengangguran muda. Partisipasi dalam program ini
akan memberikan peluang lebih besar kepada mereka untuk berhasil memperoleh pekerjaan pertama yang
layak dan akhirnya dapat membantu mereka meraih kesejahteraan yang lebih baik.”
Melalui program ini, peserta diajak untuk mengeksplorasi beragam keterampilan penting yang dibutuhkan
perusahaan dari para pencari kerja dan mengevaluasi apa keterampilan yang sudah dimiliki. Selain itu,
mereka berlatih membuat curriculum vitae yang kuat dan mampu menarik atensi calon pemberi kerja.
Peserta juga mengikuti simulasi wawancara kerja untuk memahami pentingnya mengkomunikasikan potensi
diri mereka kepada pewawancara. Selama rangkaian edukasi eksklusif ini, peserta didampingi oleh 24
karyawan Johnson & Johnson Indonesia yang terlibat aktif sebagai mentor untuk berbagi pengetahuan dan
inspirasi.
– selesai –
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi:
Devy Yheanne
PT Johnson & Johnson Indonesia
dyheanne@its.jnj.com
+62 21 2935 3935

Jaya Panggabean
Prestasi Junior Indonesia
jaya.p@prestasijunior.org
+62 21 798 5457

Tentang Johnson & Johnson
Di Johnson & Johnson, kami percaya kesehatan yang baik adalah dasar kehidupan yang aktif, komunitas yang berkembang dan maju.
Itu sebabnya selama lebih dari 130 tahun, kami bertujuan untuk menjaga orang – orang tetap sehat di setiap tahapan usia dan
kehidupan. Saat ini, sebagai salah satu perusahaan perawatan kesehatan terbesar dan berbasis luas di dunia, kami berkomitmen
untuk menggunakan jangkauan dan kemampuan kami untuk kebaikan. Kami berusaha untuk meningkatkan akses dan
keterjangkauan, menciptakan komunitas yang lebih sehat, pikiran yang sehat, tubuh dan lingkungan yang sehat untuk siapapun dan
dimanapun. Kami memadukan hati, ilmu pengetahuan dan ketulusan untuk mengubah arah lintasan kesehatan bagi kemanusiaan.
Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi www.jnj.com.
Tentang PT Johnson & Johnson Indonesia
PT Johnson & Johnson Indonesia berdiri sejak tahun 1973 dan bergerak di empat sektor bisnis yang berbeda, yaitu sektor: Consumer,
Medical Devices, Pharmaceutical dan Vision. Merek-merek ternama dari sektor Consumer antara lain adalah JOHNSON’S®, CLEAN &
CLEAR®, LISTERINE®, NEUTROGENA®, AVEENO®, CAREFREE®, MYLANTA®, BENADRYL®, VISINE® dan COMBANTRIN®.
Tentang Prestasi Junior Indonesia
Prestasi Junior Indonesia (PJI) adalah anggota organisasi non-profit terbesar di dunia, JA Worldwide, yang membekali generasi muda
mengenai pekerjaan dan kewirausahaan. Selama 100 tahun, JA telah memberikan pembelajaran dengan pengalaman langsung yang
berfokus pada kewirausahaan, kesiapan kerja, dan literasi keuangan. Kami menciptakan jalan menuju kelayakan kerja, penciptaan
lapangan pekerjaan, dan kesuksesan finansial. Sepanjang tahun 2019, Prestasi Junior Indonesia telah memberikan manfaat kepada
lebih dari 92 ribu pelajar di 24 wilayah di Indonesia melalui kemitraan inovatif antara komunitas bisnis, pengajar dan relawan.
Informasi lebih lanjut dapat mengakses:
Website: www.prestasijunior.org| Instagram: @prestasijunior | Facebook: www.facebook.com/prestasijuniorID
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GALERI FOTO

Peserta tengah melakukan simulasi wawancara kerja dengan mentor dari Johnson & Johnson Indonesia
dalam program edukasi kesiapan kerja eksklusif bertajuk “A First Jobbers’ Guide to Job Hunting” yang digelar
secara daring oleh PT Johnson & Johnson Indonesia (Johnson & Johnson Indonesia) bersama Prestasi Junior
Indonesia (PJI) pada Hari Kamis (27/8).
Foto dengan ukuran high resolution dapat diunduh melalui: http://bit.ly/edukasikesiapankerja
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