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Ribuan Pelari Ajang BFI RUN 2017 Ramaikan QBig Mall, BSD City
Peluncuran Aplikasi Digital BFI-Ku serta Pengundian UBER Milyaran
TANGERANG SELATAN, 9 April 2017 – Ajang lomba lari yang digagas PT BFI Finance Indonesia
Tbk (‘BFI Finance’) bertajuk BFI RUN (‘Raise Up Nation’) 2017 sukses digelar. Lebih dari 3.500
orang pelari memadati area QBig Mall, BSD City, Sinar Mas Land, Tangerang Selatan.
Dengan mengusung tema ‘Run Together, Create Value’, membangun ikatan kebersamaan melalui
serunya lari bersama, ajang BFI RUN 2017 yang diadakan bertepatan dengan ulang tahun ke-35 BFI
Finance ini merupakan penyelenggaraan yang kedua melanjuti kesuksesan di 2016 lalu.
Ajang BFI RUN 2017 memperlombakan tiga kategori yaitu 21,1 K (half marathon) nasional, 10K
nasional dan 5K nasional dengan pendaftaran yang hanya dilakukan secara daring melalui
www.bfirun.id. Jauh sebelum masa pendaftaran berakhir, seluruh penjualan tiket telah resmi ditutup
dikarenakan tiket telah habis terjual.
Ketiga rute lomba tersebut, selain menampilkan kontur jalan yang berbeda yang dapat menantang
kemampuan lari secara fisik juga menampilkan pemandangan hijau dan suasana sejuk dari hirukpikuk kemacetan jalan kota besar serta bebas dari polusi asap kendaraan bermotor.
“Kami bersyukur ajang BFI RUN 2017 dapat terselenggara dengan baik. Antusiasme masyarakat pun
sangat tinggi, mulai dari awal pendaftaran dibuka hingga hari ini, event berlangsung dengan baik.
Kami pun bangga karena ajang BFI RUN 2017 telah menjadi salah satu ajang lomba lari yang
diperhitungkan oleh masyarakat pecinta lari di ibukota. Hari ini kami membuktikan dengan
penyelenggaraan yang berjalan tertib, aman, jujur, dan berkesan bagi seluruh peserta”, ungkap
Direktur Keuangan & Teknologi Informasi BFI Finance, Sudjono.
Direktur Pembiayaan Retail BFI Finance, Sutadi, menambahkan, “Tahun ini, kali pertama kami
memperkenalkan rute half marathon dan ternyata mendapatkan animo yang cukup besar dari
masyarakat. Tercatat sekitar 1.200 peserta berpartisipasi mengikuti half marathon, bukan hanya dari
pelari komunitas tetapi juga pelari individu. Olahraga lari telah menjadi gaya hidup kaum urban.”
Antusiasme tinggi masyarakat dalam mengikuti ajang lari BFI RUN 2017 ini juga tak lain dipicu oleh
adanya beragam hadiah yang diberikan bagi para pemenang untuk beberapa kategori. BFI Finance
telah menyiapkan total hadiah ratusan juta rupiah dalam bentuk uang tunai untuk beberapa kategori
juara podium dan hiburan.
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Dalam acara ini, BFI Finance juga mengadakan seremonia perayaan eksistensinya yang ke-35
tahun. BFI Finance juga secara resmi meluncurkan aplikasi digital pertamanya yang dinamakan BFIKu. Aplikasi ini diperuntukkan bagi nasabah, calon nasabah, agent, dealer, dan supplier. Melalui
aplikasi ini, siapapun dapat mengajukan permohonan pinjaman secara online. Aplikasi digital BFI-Ku
dapat diunduh secara gratis di Google Play Store.
“Kami ingin menjangkau lebih banyak nasabah dengan mendengarkan kebutuhan yang diharapkan
masyarakat di masa kini. Setelah melakukan riset secara mendalam, dengan bangga kami hadirkan
aplikasi BFI-Ku, proses pinjaman dalam genggaman. Diharapkan melalui aplikasi ini, BFI Finance
dapat memaksimalkan layanan kepada publik di tengah perkembangan bisnis fintech yang sedang
merebak,” papar Presiden Direktur BFI Finance, Francis Lay Sioe Ho.
Selain itu juga dilakukan pengundian hadiah bagi Nasabah BFI Finance melalui program UBER
Milyaran 2017 yang disaksikan oleh para peserta lari dan juga perwakilan dari Dinas Sosial, Notaris
serta Kepolisian. Semarak perhelatan BFI RUN 2017 juga diwarnai rangkaian kegiatan menarik,
antara lain, Zumba for Cooling Down, door prize, dan hiburan musik yang menampilkan Maliq &
D’Essentials serta dimanjakan dengan deretan kuliner makanan dan minuman yang dapat dinikmati
hanya dengan menggesek kartu Mandiri e-Money yang sudah diterima pada saat pengambilan race
pack sebelumnya.
Ajang BFI RUN 2017 turut didukung oleh mitra strategis yaitu Asuransi ABDA, ASWATA, Asuransi
Sinar Mas, Asuransi Asoka Mas, QBig BSD City Sinar Mas Land, Pocari Sweat, dan Bank
Mandiri.
Mari dukung ajang BFI RUN 2017 ‘Run Together, Create Value’ mendatang! Rayakan Kebersamaan
Sambil Berolahraga!
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Tentang BFI
PT BFI Finance Indonesia Tbk (“BFI”) adalah perusahaan jasa pembiayaan swasta berstatus go public yang berdiri sejak 7
April 1982, berfokus pada pembiayaan untuk pengadaan kendaraan bermotor roda empat dan roda dua, alat-alat berat,
mesin-mesin, properti dan sebagainya. BFI kini telah memiliki jaringan operasional di lebih dari 300 daerah seluruh
Indonesia, terbentang dari Provinsi Sumatera Utara hingga Papua, dengan dukungan lebih dari 8.000 orang karyawannya.
BFI telah membuktikan kepiawaiannya dalam bisnis multifinance di Indonesia dengan meraih berbagai penghargaan dari
tahun ke tahun. BFI telah menerima banyak penghargaan bergengsi di dunia bisnis keuangan dan perbankan seperti
Peringkat Pertama Kategori “Perusahaan Pembiayaan beraset Rp10 Triliun ke atas” dengan Predikat Sangat Bagus oleh
majalah Infobank edisi Agustus 2016, Penghargaan Corporate Image Award 2016 dari Frontier Consulting Group
berkolaborasi dengan TEMPO Media Group untuk “The Best in Building and Managing Corporate Image” kategori Heavy
Equipment Leasing (Sewa Pembiayaan alat Berat) berdasarkan hasil survei Indonesia’s Most Admired Companies (IMAC)
2016, Penghargaan “Investor Awards Best Listed Companies 2016” dari majalah Investor sebagai Pemenang Sektor
Multifinance, Penghargaan “Digital Brand of the Year 2016” oleh majalah Infobank sebagai Peringkat III Digital Brand
Perusahaan Pembiayaan, Penghargaan “Market Conduct 2015” dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Pelaku Usaha
Jasa Keuangan yang Telah Melaksanakan Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Berdasarkan Self
Assessment di 2015.
Selama triwulan pertama 2017, BFI kembali menambah penghargaan yang diraih sebagai perusahaan yang berhasil
menjalankan inovasi dalam bisnis multifinance di Indonesia dalam “Indonesia Most Innovative Business Award 2017” dari
majalah Warta Ekonomi. BFI juga menunjukkan kinerja terbaiknya di bidang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau
Corporate Social Responsibility (CSR), yaitu Platinum Award kategori Perusahaan Terbuka bidang usaha Multifinance dalam
ajang “Indonesia CSR Award 2017” dari majalah Economic Review, dan TOP CSR 2017 dari majalah BusinessNews
Indonesia untuk Kategori Khusus SDGs Poor & Dropouts Children Empowerment dan Top Leader on CSR Commitment
untuk Presiden Direktur BFI Finance, Francis Lay Sioe Ho.
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