ADIRA FINANCE DAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN R.I.
BERSAMA KEMBANGKAN JIWA KEWIRAUSAHAAN

Jakarta (23/07). Masa pensiun adalah masa yang seharusnya menjadi periode istirahat yang dinantikan oleh setiap pekerja,
namun saat ini masih menjadi momok yang menakutkan bagi seorang pekerja, dikarenakan mereka akan kehilangan
penghasilan utama bagi keberlangsungan hidup mereka. Melihat fenomena tersebut maka Adira Finance dan Kementerian
Perdagangan Republik Indonesia, hari ini menggelar acara Workshop Wirausaha bagi para pegawai Kementerian Perdagangan
RI yang akan menjalani masa purnabhakti.
Akan hadir pula pada acara ini adalah Bayu Krisnamurti selaku Wakil Menteri Perdagangan RI, dan Willy Suwandi Dharma
selaku President Director Adira Finance. Adapun yang akan menjadi pembicara pada workshop hari ini adalah Nur Rochmat
Fadlil selaku Head Of Micro Business Adira Finance, Budi Isman selaku founder Smartpreneur dan Baba Raffi selaku pebisnis
waralaba yang berhasil.
“Menumbuhkan jiwa kewirausahaan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan seseorang, yang nantinya
akan berdampak juga pada lingkungan disekitarnya. Hal tersebut sejalan dengan visi misi Adira Finance yang ingin menciptakan
nilai bersama bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, dan juga memberdayakan para komunitas untuk mencapai
kesejahteraan. Oleh karena itu kami sangat memperhatikan kemajuan para calon pengusaha dan pengusaha Indonesia,” ujar
Willy Suwandi Dharma.
Dalam workshop hari ini, 50 pegawai Kemendag calon purnabhakti akan mendapatkan pembekalan persiapan calon

pensiunan dalam berwirausaha agar tetap memiliki taraf hidup yang baik walaupun sudah dalam masa pensiun. Materi
tersebut berupa gambaran peluang usaha waralaba, pembekalan usaha pada masa pensiun dan tentu saja gambaran peluang
usaha dan tawaran bermitra dari Adira Finance. Adira Finance sebagai perusahaan multi finance terkemuka di Indonesia,
memiliki expertise di bidang multi finance dengan memiliki berbagai macam produk yang dapat mendukung pengusaha dan
kewirausahaan.
Dengan pelaksanaan workshop ini, diharapkan dapat meningkatkan jiwa kewirausahaan dimasyarakat pada umumnya dan bagi
para pensiunan Kementerian Perdagangan RI khususnya. Selain itu, dapat tercipta hubungan kerjasama yang baik dan sinergi
yang positif antara Adira Finance dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
===== xxx =====
Mengenai Adira Finance:
Adira Finance berdiri pada tahun 1990 semula dikembangkan sebagai perusahaan pembiayaan mobil, yang kemudian sejak
tahun 1997 merambah kepembiayaan sepeda motor. Pada tahun 2004, Adira Finance menawarkan sahamnya di Bursa Efek
Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) yang selanjutnya diambil alih oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Bank Danamon)
dan menjadi pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan awal sebesar 75,0%, dan di tahun 2009 menambah 20,0%
kepemilikan saham Adira Finance sehingga kepemilikan saham Bank Danamon terhadap Perusahaan menjadi 95,0%.
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