
 

 

PRESS  RELEASE 

Bakti Sosial  Adira Mokas Community (AMC) PRIORITY 

Bandung (22/01) - Adira Finance melalui Adira Mokas Community (AMC) mengadakan acara kegiatan 
bakti sosial dengan mengunjungi  Yayasan Madinatulforqon yang merupakan  pondok pesantren untuk 
anak-anak Yatim Piatu  & Dhuafa ,  bertempat di  Desa Jambudipa  Kecamatan Cisarua Lembang . 

AMC yang terbentuk dari tahun 2010, saat ini sudah memiliki anggota yang terdiri dari 80 dealer motor 
bekas yang loyal dan memiliki komitmen bersama untuk menjadi leader dalam industry motor bekas di 
Indonesia. Kegiatan bakti sosial kali ini diikuti oleh seluruh dealer AMC. 

Selain para perwakilan dealer AMC,turut ikut serta pula Hafid Hadeli   selaku Director – Chief Sales & 
Distribution, Nugroho Budy Prasetyo selaku Deputy Director – Head of Motorcycle Financing, Sugianto 
selaku Head of National Used Motorcycle Marketing dan  Rudy Widjaja selaku Head of Marketing 
Development . 

Yayasan Madinatulforqon  dipilih menjadi  tujuan acara bakti sosial tahun ini, karena dari hasil 
pengamatan kami yayasan ini sangat memerlukan bantuan baik untuk sarana maupun prasarana 
kegiatan sehari-hari dan kegiatan belajar mengajar. Bantuan yang diberikan secara langsung antara lain 
sarana pemondokan berupa  kasur, bantal, selimut, dan lemari pakaian. Sedangkan untuk sarana belajar 
mengajar yang diberikan antara lain komputer, meja, kursi, alat peraga KBM, perlengkapan olahraga, 
perlengkapan kesenian , dll.  

Yayasan Madinatulforqon  saat ini menampung kurang lebih 120 anak  Yatim Piatu dan Dhuafa yang 
berasal dari berbagai daerah seperti Cianjur, Sukabumi, Subang, Purwakarta, Garut, Bogor, Jakarta, 
Bandung Barat, dan  Kabupaten Bandung.  

Penyaluran bantuan secara langsung yang disponsori oleh AMC ini merupakan salah satu bentuk nyata 
kepedulian untuk mendukung kemajuan pendidikan di daerah Cisarua Lembang. “Semoga apa yang kami 
berikan hari ini dapat bermanfaat, terutama dalam mendukung kegiatan belajar mengajar sebagai bekal 
mereka di masa yang akan datang. “ Ujar Hafid Hadeli selaku Director – Chief Sales & Distribution Adira 
Finance. 

Adira Finance berkomitmen untuk terus melakukan acara bakti sosial lainnya secara rutin, sehingga 
dapat menjadi contoh perusahaan lainnya dalam memajukan pendidikan dan juga untuk membantu 
masyarakat tidak mampu agar dapat terus memperoleh pendidikan dengan fasilitas yang layak. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mengenai Adira Finance: 

 Adira Finance berdiri pada tahun 1990 sebagai perusahaan pembiayaan yang independen, sebelumnya 

fokus pada pembiayaan mobil. Setelah krisis ekonomi pada tahun 1997, Perusahaan merubah fokus 

usahanya ke pembiayaan sepeda motor. Dengan mengimplementasikan strategi usaha yang jitu dan 

didukung dengan permintaan sepeda motor yang terus tumbuh beberapa tahun belakangan ini, 

Perusahaan mampu untuk terus mengembangkan cakupan pasar yang dimiliki dan memperbesar 

usahanya. Pada tahun 2003, Perusahaan telah kembali menjalankan usaha pembiayaan mobil untuk 

memperkuat pertumbuhan pembiayaan mobil serta untuk melakukan diversifikasi usaha pembiayaan. 

Pada tahun 2004, Adira Finance mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek 

Indonesia) dan pada saat yang sama PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Bank Danamon) mengambil alih 

mayoritas saham Adira Finance. Pada tanggal 9 Juli 2009, Bank Danamon mengeksekusi hak opsi belinya 

untuk membeli tambahan 20% kepemilikan saham di Adira Finance dari Mega Value Profits Limited 

sehingga kepemilikan Bank Danamon di Adira Finance meningkat dari 75% menjadi 95%. Pemegang 

saham akhir dari Bank Danamon adalah Temasek Holding Pte. Ltd., perusahaan investasi berkedudukan 

di Singapura yang sepenuhnya dimiliki Pemerintah Singapura. 

 

 

Informasi lebih lanjut, dapat menghubungi : 

Head Of Corporate Communication Division  

Silvi Tirawaty 

Telp : (021) 5296-3322/0818766636 

silvi.tirawaty@adira.co.id 

 


