
 

Forum Kewirausahaan Dunia Mengumumkan Para Pemenang Penghargaan 
"Entrepreneur for the World" 2013 

SINGAPURA, 29 Oktober 2013 -- Para Pemenang yang berasal dari empat benua 
tersebut, merepresentasikan inti dari kewirausahaan yang menciptakan baik 
kemakmuran maupun keadilan sosial. Para pemenang Penghargaan "Entrepreneur for 
the World" 2013 diumumkan pada ajang malam Forum Kewirausahaan Dunia di 
Singapura kemarin.  

Untuk melihat Siaran Berita Multimedia, silakan klik: http://www.multivu.com/mnr/63493-
entrepreneur-for-the-world-awards-2013 

Pembicara utama pada peringatan hari jadi Forum Kewirausahaan Dunia ke-6 adalah 
Bapak Tharman Shanmugaratnam, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan 
Singapura.   

Penghargaan dianugerahkan pada enam kategori: 

- "Pengusaha Muda": Ashish Thakkar - Uganda 

Ashish Takkar adalah Pendiri dan Direktur Pelaksana Mara Group, perusahaan yang 
beroperasi di 26 negara dan mempekerjakan 7000 karyawan. Tumbuh di Inggris dan 
Uganda, dia berhasil selamat dari ancaman genosida Rwanda, dan memulai bisnisnya 
pada usia 15 tahun. 

- "Pendidik" - Daniel Epstein - Amerika Serikat 

Daniel adalah Pendiri dan CEO Unreasonable Group. Tiap tahunnya, perusahaan ini 
mengumpulkan pengusaha-pengusaha berpengaruh dari seluruh dunia untuk 
memberikan pengajaran dan pendidikan berkelas dunia, modal awal, dan jaringan 
bisnis global. Pada tahun 2012, Daniel masuk sebagai salah satu dari "30 Pengusaha 
paling berpengaruh" oleh majalah Forbes. 

- "Pengusaha Bisnis": Fadi Ghandour - Yordania 

Fadi adalah Pendiri dari Aramex, perusahaan logistik dan transportasi dunia terkemuka 
yang mempekerjakan 14.000 karyawan di 354 lokasi di 60 negara. Dia juga merupakan 
ketua umum WAMDA.com, platform pendukung dunia kewirausahaan untuk kawasan 
Timur Tengah dan Afrika Utara, dan Pendiri dan Ketua Umum Ruwwad for 



Development, sebuah prakarsa yang didedikasikan untuk membantu masyarakat 
miskin. 

- "Pembuat Kebijakan": Yang Mulia Ibu Ellen  

Johnson Sirleaf, Presiden Republik LiberiaDia adalah kepala negara wanita pertama di 
Afrika yang dipilih langsung oleh masyarakat. Dia menjalani periode kepemimpinannya 
yang kedua dan juga telah memperoleh Nobel Perdamaian bersama pada tahun 2011. 
Dia berhasil membangun hubungan yang kuat dengan para mitra regional dan 
masyarakat dunia, sehingga mampu mengundang investor asing ke negaranya dan 
memulihkan reputasi internasional Liberia. 

- "Serial Entrepreneur": Sir Richard branson - Inggris 

Dia adalah Pendiri dari Virgin Group, salah satu perusahaan konglomerasi terbesar di 
dunia, yang mengoperasikan lebih dari 100 perusahaan di seluruh dunia dan 
mempekerjakan 60.000 karyawan di 50 negara. Branson berhasil mewujudkan berbagai 
petualangan bisnisnya dan selalu menemukan cara untuk membuat perubahan dalam 
bidang kewirausahaan dunia. 

Sekilas tentang Forum Kewirausahaan Dunia 

Forum Kewirausahaan Dunia dibentuk pada tahun 2008 oleh EMLYON Business 
School dan KPMG France, yang kemudian berbagai lembaga kewirausahaan dunia 
tekemuka bergabung, seperti Action Community for Entrepreneurship dan Nanyang 
Technological University dari Singapura, Grand Lyon dan Lyon Chamber of Commerce 
and Industry dari Perancis, dan Universitas Zhejiang China. Hingga kini, Forum 
Kewirausahaan Dunia telah memiliki lebih dari 600 anggota dari 75 negara yang 
didedikasikan untuk mengatasi berbagai permasalahan dunia melalui solusi wirausaha.   

http://www.world-entrepreneurship-forum.com 
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