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UNTUK DIDISTRIBUSIKAN SEGERA 

 

FedEx Express dan Prestasi Junior Luncurkan  

International Trade Challenge untuk Mendukung  

Semangat Wirausaha Para Pelajar di Indonesia 
 

 
 

Jakarta, 6 Mei 2021 – FedEx Express, anak perusahaan dari FedEx Corp. (NYSE: FDX) sekaligus 

salah satu perusahaan transportasi ekspres terbesar di dunia; berkolaborasi dengan Prestasi 

Junior Indonesia, anggota organisasi non-profit JA Worldwide; menggelar kompetisi 

International Trade Challenge pada bulan April 2021. 

 

Melalui kompetisi ini, FedEx Express ingin membangkitkan semangat kewirausahaan dan 

kemampuan berbisnis anak muda Indonesia. Hal ini selaras dengan komitmen perusahaan untuk 

mendukung Usaha Kecil Menengah (UKM) dan membantu wirausahawan lokal untuk meraih 

peluang global dan memicu pertumbuhan bisnis mereka. 

 

“FedEx merasa bangga dapat menyelenggarakan kompetisi ini di Indonesia untuk pertama 

kalinya. Selama 15 tahun berturut-turut, FedEx, bersama JA Worldwide, telah berhasil 

mendukung lebih dari 28.500 wirausahawan muda di Asia Pasifik melalui kompetisi International 

Trade Challenge. Kami telah menyaksikan langsung antusiasme dan potensi besar kaum muda 

sebagai generasi yang akan memimpin ekonomi global di masa depan. Kami berharap program 

ini dapat mendukung perjalanan para bakat-bakat muda dalam meraih sukses dan menimba ilmu 

sekaligus pengalaman, dan pada akhirnya bias berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan 

Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara,” jelas Rhicke Jennings – 

Managing Director, Indonesia and Asia Pacific Agent-Served Countries FedEx Express. 
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Sebanyak 150 siswa kelas 7 hingga 11 dari seluruh Indonesia berpartisipasi dalam workshop. 

Kompetisi FedEx/PJI ITC akan diadakan dalam tiga tahap dan meliputi dua workshop virtual di 

bulan April. Kedua workshop meliputi sesi pembelajaran interaktif, diskusi inspiratif, dan 

bimbingan dari FedEx, PJI dan para pembicara yang akan membahas konsep utama dari logistik, 

finansial, dan perdagangan global. Puncak acara atau babak final regional, yakni penilaian inovasi 

dan penerapan Market Entry Strategy Plan (MESP) dari para peserta terkait. Tiga tim unggul 

dengan ide terbaik akan mewakili Indonesia pada final regional, dimana mereka akan bersaing 

dengan siswa lainnya dari wilayah Asia Pasifik. 

 

“FedEx International Trade Challenge adalah kesempatan yang sangat baik bagi kaum muda 

Indonesia untuk terlibat aktif dalam kegiatan yang menekankan pentingnya interkoneksi dalam 

ekonomi global. Hal ini akan mendukung aspirasi kaum muda untuk berpartisipasi dalam peluang 

ekonomi yang membangun hubungan positif lintas batas. Prestasi Junior Indonesia sangat 

mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh FedEx karena kita bersama-sama memperluas 

wawasan anak muda Indonesia dan mempersiapkan mereka untuk sukses di masa depan,” 

ungkap Siddharta Moersjid, Chairman of the National Board Prestasi Junior Indonesia. 

 

Untuk informasi lebih lanjut mengenai JAITC Workshop, silakan kunjungi 

https://www.jaasiapacific.org/prog---itc   

 

CATATAN UNTUK EDITOR: Siaran pers FedEx Express dapat diakses pada laman 

about.fedex.com/newsroom/asia-english 

 

Ikuti akun media sosial dan digital FedEx Express Asia Pacific: 

FedEx Business Insights: http://fedexbusinessinsights.com/en/  

LinkedIn FedEx Go Global: https://www.linkedin.com/showcase/fedex-go-global/ 

 

### 

Tentang FedEx Express 

FedEx Express adalah salah satu perusahaan transportasi terbesar di dunia yang menyediakan 

jasa pengiriman yang cepat dan andal ke lebih dari 220 negara dan wilayah. FedEx Express 

menggunakan jaringan global darat dan udara untuk mengirimkan muatan yang membutuhkan 

kecepatan dengan waktu dan tanggal yang pasti dan jaminan uang kembali.1 

 

Tentang FedEx Corp. 

FedEx Corp. (NYSE: FDX) menyediakan rangkaian luas akan layanan transportasi, e-commerce, 

dan bisnis bagi pelanggan dan perusahaan dari seluruh dunia. Melalui pendapatan tahunan 

sebesar $ 79 miliar, perusahaan menawarkan solusi bisnis terintegrasi melalui perusahaan 

beroperasi yang bersaing secara kolektif, perusahaan beroperasi secara kolaboratif, dan 

berinovasi secara digital di bawah brand FedEx yang terkemuka. Secara konsisten menduduki 

peringkat teratas sebagai perusahaan paling dikagumi dan dipercaya di dunia, FedEx 

menginspirasi lebih dari 570.000 karyawannya untuk tetap fokus pada keamanan, standar etis 

dan professional tertinggi, serta kebutuhan pelanggan dan komunitas. FedEx berkomitmen 

untuk menghubungkan masyarakat dan peluang di seluruh dunia secara bertanggungjawab dan 

 
1 Syarat dan ketentuan berlaku 

https://www.jaasiapacific.org/prog---itc
http://about.fedex.com/newsroom/asia-english
http://fedexbusinessinsights.com/en/
https://www.linkedin.com/showcase/fedex-go-global/
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baik, dengan tujuan untuk mencapai operasi netral-karbon pada 2040. Untuk informasi lebih 

lanjut, silakan kunjungi about.fedex.com. 

 

Tentang Prestasi Junior Indonesia 

Prestasi Junior Indonesia (PJI) adalah anggota organisasi non-profit terbesar di dunia, JA 

Worldwide, yang berdedikasi untuk membekali generasi muda mengenai pekerjaan dan 

kewirausahaan. Kami menciptakan jalan menuju kelayakan kerja, penciptaan lapangan kerja, dan 

kesuksesan finansial dengan memberikan pembelajaran dengan pengalaman langsung yang 

berfokus pada kesiapan kerja, literasi keuangan, dan kewirausahaan. Memberikan manfaat 

kepada lebih dari 310.000 generasi muda sejak tahun 2014, Prestasi Junior Indonesia merupakan 

salah satu organisasi yang memiliki skala, pengalaman, dan jaringan untuk menempa masa depan 

yang lebih cerah bagi generasi inovator, wirausahawan, pengambil keputusan, dan pemimpin 

berikutnya di negara ini. Selama tiga tahun terakhir, Prestasi Junior Indonesia bersama jaringan 

JA diakui sebagai LSM paling berdampak peringkat ke-7 di dunia oleh NGO Advisor yang berbasis 

di Jenewa. 

 

Informasi lebih lanjut dapat mengakses: 

Website: www.prestasijunior.org | Instagram: @prestasijunior |  

Facebook: www.facebook.com/prestasijuniorID  

 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi: 

Bernice Biong of FedEx Express 

Email: bernice-marie.biong@fedex.com   

 

atau 

 

Indah Dian Novita of FleishmanHillard for FedEx Express Indonesia 

IndahDian.Novita@Fleishman.com 

+628562207770 
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