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PROFIL
"Widjoyo percaya dengan alokasi anggaran yang terarah dan
transparan, maka segala praktek mafia anggaran dan KKN dapat
diminimalisasi. Jika Widjoyo terpilih menjadi salah satu wakil rakyat,
maka dengan keinginan dan kerja keras segala praktek mafia anggaran
dapat di kurangi sehingga alokasi anggaran dapat di salurkan untuk
kepentingan rakyat DKI Jakarta."

PENDIDIKAN

KARIR & ORGANISASI

• Magister Akuntansi, University • Pendiri dan Direktur, PT. Berkah Kelola Dana
of Western Australia

• Pendiri dan Bendahara, Koperasi Sadhana Bhakti Persada

• Magister Keuangan Investasi, • Kepala Bidang Keuangan Korporat dan Treasuri, PT. Bakrie Sumatera
University of New South Wales

Plantations, Tbk.

• Sarjana Keuangan, University • Kontrol dan Analisa Anggaran, PT. Solusi Tunas Pratama, Tbk.
of Illinois, Chicago

• Direktur Pelaksana, PT. Goldmany Aset Manajemen
• Manajer Investasi, PT. Mega Global Investama
• Manajer Keuangan Korporat, PT. Brent Sekuritas
• Treasuri, PT. Bank Danamon, Tbk.

Widjoyo Prawirohardjo merupakan anak ke 3 dari 5 bersaudara dari orang tua yang berprofesi sebagai
pensiunan TNI AU. Sejak awal karir Widjoyo bekerja sebagai seorang profesional dibidang keuangan, investasi, dan
pasar modal. Widjoyo telah mendapatkan gelar Chartered Financial Analyst pada tahun 2017, yang merupakan salah
satu gelar profesional dibidang keuangan yang sangat di hargai di seluruh dunia bidang investasi dan pasar modal
oleh karena dibutuhkan kerja keras dan waktu yang panjang untuk mendapatkannya.
Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang keuangan di tambah dengan pengalaman lebih dari 4 tahun
sebagai pengusaha, hal ini membuat Widjoyo untuk berkontribusi ke pemerintahan sebagai calon legislative DPRD
DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia. Widjoyo percaya dengan profesionalisme dan kemampuan yang dimiliki
bisa menjadi modal untuk melayani warga Jakarta terutama untuk menjaga uang rakyat sehingga penyaluran uang
rakyat tersebut dapat di lakukan lebih transparan, terarah, dan untuk kepentingan rakyat khususnya warga DKI
Jakarta.

