	
  

Siaran Pers
Untuk Diterbitkan Segera
Yayasan Bulir Padi Bekali Calon Lulusan SMA/SMK
untuk Dapatkan Pekerjaan
Sambut Hari Pendidikan Nasional selenggarakan seminar interaktif
untuk menjembatani dunia pendidikan dengan dunia kerja
Jakarta, 27 April 2015 - Dalam rangka menyambut Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2
Mei 2015 Yayasan Bulir Padi (Bulir Padi) hari ini meluncurkan program pelatihan “Berkarya
untuk Maju” yang ditujukan kepada 50 anak binaan Bulir Padi dari keluarga pra sejahtera di
RW 03 Palmerah, Jakarta Barat.
Sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pengangguran di Indonesia tercatat
pada Agustus 2014 sebanyak 7,24 juta jiwa. Kepala Badan Pusat Stastistik Suryamin
menyebutkan tingkat pengangguran terbuka paling banyak adalah lulusan sekolah menengah
kejuruan (SMK), diploma, dan universitas.

Jumlah pengangguran lulusan SMK sendiri

adalah 11,24 persen dari total jumlah pengangguran. Rendahnya pemahaman menyusun CV
yang tepat serta persaingan yang tinggi akan akses untuk mendapatkan pekerjaan disinyalir
sebagai salah satu penyebab tingginya pengangguran terdidik di Indonesia.
Program Bulir Padi “Berkarya untuk Maju” ini bertujuan membantu anak binaan Bulir Padi
agar mereka lebih siap dalam usahanya mencari pekerjaan sehingga mempunyai peluang
lebih besar di dunia kerja yang semakin kompetitif. Program ini juga merupakan bentuk nyata
usaha Bulir Padi untuk membantu menekan jumlah pengangguran di Jakarta, khususnya
untuk tingkat lulusan SMA/SMK.
Pada kenyataannya anak binaan Bulir Padi mayoritas tidak meneruskan pendidikannya ke
jenjang yang lebih tinggi. Dikarenakan latar belakang keluarga yang termasuk ekonomi
lemah, anak-anak binaan ini dituntut untuk mencari pekerjaan selepas bangku SMA/SMK
dimana penghasilannya itu diguakan untuk membantu ekonomi keluarga. Bagi anak-anak
muda yang tidak punya penghasilan dan menghadapi tekanan hidup akan cenderung
frustrasi dan arahnya dapat terpengaruh dan masuk ke hal-hal negatif, seperti narkoba dan
lainnya.
“Harapan kami adalah bahwa anak-anak binaan Bulir Padi menjadi lebih percaya diri dan
kompetitif dalam mencari lapangan kerja sehingga mereka dapat berkontribusi positif ke
lingkungannya,” ujar Irma Isnaedi, Direktur Marketing Communications, Yayasan Bulir
Padi.
“Kami melihat ada kecemasan yang mungkin dihadapi siswa SMA/SMK saat ini, seperti
kadang belum siapnya mereka masuk ke dunia kerja atau untuk menghubungkan dengan

	
  

tepat antara kompetensinya dengan kebutuhan pasar, sehingga kami tergerak untuk
membantu anak binaan Bulir Padi menyikapi hal –hal tersebut melalui program pelatihan
Berkarya untuk Maju ini,” tambahnya.
Program pelatihan bimbingan karir ini diselenggarakan dalam dua tahap. Fokus sesi pertama
adalah “Resume Building & Job Hunting” (Lamaran dan Lowongan Kerja) dan kemudian anak
binaan dapat menerapkan pengetahuannya dari sesi pertama ke dalam sesi kedua pada hari
Minggu, 26 Mei dengan topik “Job Interview Skills” (Ketrampilan Wawancara Kerja).
Narasumber program pelatihan adalah relawan Bulir Padi yang merupakan pakar-pakar
dengan pengalaman di bidang sumber daya manusia (SDM) selama 20 tahun. Sesi pertama
difasilitasi oleh Nerfita Primasari, Direktur SDM & General Services, MNC Bank dan
Christine Nisrina, Kepala Divisi Human Capital Talent, Learning and Development di PT.
Bank OCBC NISP Tbk., dan sesi kedua oleh Susanty Sanusi, Wakil Direktur Utama,
Organization Development, Compliance and Audit, PT MNC Investama Tbk. dan Sandra
Hadinata, Direktur HR, Audit & Compliance, PT MNC LAND Tbk.
“Saya senang menjadi relawan dan mendukung program Bulir Padi Career Workshop ini
karena saya percaya pentingnya untuk membantu calon lulusan SMA dan SMK, khususnya
dari keluarga pra sejahtera, dalam menggali potensi dirinya untuk dapat berhasil dalam
usahanya mencari lapangan kerja,” ujar Nerfita Primasari, relawan Bulir Padi.
Selain program pelatihan sebelumnya Bulir Padi juga telah menjalankan program magang
untuk anak binaannya bekerjasama dengan sebuah perusahaan nasional di Jakarta.
-selesai-

TENTANG BULIR PADI
Bulir Padi merupakan organisasi lembaga swadaya masyarakat yang membantu anak-anak
kurang mampu dengan memberikan mereka beasiswa sekolah berbasis merit based
scholarship guna memberdayakan mereka menjadi pribadi mandiri yang membantu
meningkatkan taraf hidup keluarga dan komunitasnya. Saat ini Bulir Padi telah memberikan
lebih dari 600 beasiswa sejak didirikan tahun 2002. Yayasan ini juga telah membangun
Pustaka Bulir Padi, sebuah perpustakaan umum yang melayani 300 keluarga prasejahtera
di RW03 Palmerah, Jakarta Barat. Kunjungi www.bulirpadi.com untuk mengenal program
Bulir Padi lainnya.
Untuk informasi lebih lanjut hubungi:
Illiana Wijanarko
Direktur Humas dan Komunikasi
Yayasan Bulir Padi
Tel. (021) 9604-3237
illiana.wijanarko@bulirpadi.com

