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Tiket Sold Out, Tunjukkan Animo Tinggi Masyarakat Pecinta Lari
Ramaikan Ajang BFI RUN 2017
Medali dan Rute Lomba Diperkenalkan Pertama Kali kepada Peserta Lomba
JAKARTA, 21 Maret 2017 – Penyelenggaraan ajang lomba lari yang digagas PT BFI Finance
Indonesia Tbk (‘BFI Finance’) bertajuk BFI RUN (‘Raise Up Nation’) 2017 pada 9 April 2017
mendatang di QBig Mall, BSD City, Sinarmas Land, Tangerang Selatan mendapatkan sambutan
positif dari publik. Terlihat dari animo masyarakat yang tinggi melalui 3.500 tiket untuk seluruh kategori
lomba yang telah terjual habis jauh sebelum batas akhir waktu pendaftaran berakhir.
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.
Berbeda dari penyelenggaraan yang pertama, pada BFI RUN 2017 terdapat penambahan kategori
lomba menjadi 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 sejak 17 Januari lalu
hingga rencananya 26 Maret 2017 mendatang. Namun, di awal Maret lalu, seluruh penjualan tiket
telah resmi ditutup dikarenakan tiket telah habis terjual.
Animo masyarakat yang tinggi ini cukup menggembirakan pihak BFI Finance selaku penyelenggara
karena untuk dapat mengikuti lomba BFI RUN 2017, peserta dikenakan biaya pendaftaran yang
jumlahnya berbeda untuk tiap kategori.
“Kami antusias melihat animo masyarakat yang tinggi untuk berpartisipasi mengikuti ajang BFI RUN
2017 mendatang. Peserta harus merogoh kocek pribadinya untuk uang pendaftaran, namun melihat
tiket pendaftaran yang disediakan terjual habis, tentunya hal ini melebihi ekspektasi kami yang
sekaligus membuktikan kualitas lomba yang tinggi dari ajang BFI RUN 2017 mendatang, sehingga
banyak pecinta olahraga lari; baik dari komunitas maupun individu yang berlomba-lomba untuk
berpartisipasi. Kami pun bangga karena ajang BFI RUN 2017 dapat menjadi salah satu ajang lomba
lari yang diperhitungkan oleh masyarakat pecinta lari di ibukota dan kami akan membuktikannya
dengan penyelenggaraan yang tertib, aman, jujur, dan berkesan bagi seluruh peserta”, terang
Direktur Keuangan & Teknologi Informasi BFI Finance, Sudjono.
Melanjutkan keterangan dari Sudjono tersebut, biaya pendaftaran untuk masing-masing kategori
lomba pada ajang BFI RUN 2017 adalah: Half Marathon (21,1K) nasional Rp400 ribu; 10K nasional
Rp300 ribu, dan 5K nasional Rp250 ribu. Melalui biaya pendaftaran tersebut, maka peserta seluruh
kategori berhak mendapatkan beberapa fasilitas, antara lain, kaos lomba Kappa, kaos penamat
Kappa khusus bagi peserta yang menyelesaikan kategori half marathon nasional, medali penamat
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untuk setiap peserta yang menyelesaikan lomba sesuai kategori yang diikutinya, nomor BIB, tag
pencatatan waktu, tas lomba, buku panduan lomba, dan kartu Mandiri e-Money senilai Rp50 ribu.
Kategori nasional pada tiga kategori lomba yang dipertandingkan hanya dibuka untuk Warga Negara
Indonesia (WNI) dan podium pemenang hanya diperuntukkan untuk WNI. Namun, Warga Negara
Asing (WNA) tetap diperbolehkan bergabung pada ajang BFI RUN 2017 ini tetapi tidak berhak
menempati podium pemenang sehingga memberikan peluang yang besar bagi peserta WNI untuk
berlomba menjadi juara.
Mengenai hal ini, Direktur Pembiayaan Retail, Sutadi, menjelaskan bahwa dengan menerapkan
kategori nasional maka secara tidak langsung membuka peluang bagi pecinta olahraga lari untuk
berjuang meraih podium juara. “Kami memberikan kesempatan kepada seluruh peserta WNI untuk
unjuk gigi meraih juara di ajang BFI RUN 2017. Menjadi juara berarti berkesempatan untuk
mendapatkan medali yang prestius yang secara tidak langsung menyiratkan simbol atau lambang
prestasi tertinggi yang pernah diraih di ajang lomba lari bergengsi ibukota”, jelas Sutadi lebih jauh.
Pada kebanyakan lomba lari, memang tak dapat dipungkiri bahwa medali penamat menjadi pemicu
peserta untuk menyelesaikan lomba sesuai dengan waktu yang ditentukan, meskipun sebagian kecil
berlomba untuk mendapatkan podium juara. Hal ini karena medali dianggap menjadi simbol
keunggulan dari kemampuan peserta lomba untuk menyelesaikan lomba pada kategori tertentu. Bagi
kalangan komunitas lari, medali penamat telah menjadi bukti nyata bahwa peraihnya sudah layak
diakui kemampuan berlarinya.
Melihat euphoria tinggi dari ketertarikan untuk berlomba mendapatkan medali penamat ini pulalah
yang mendasari pihak BFI Finance selaku penyelenggara BFI RUN 2017 untuk menggarap desain
medali secara kreatif sehingga medali yang dibawa pulang oleh peserta yang berhasil menyelesaikan
lomba nantinya dapat menjadi kebanggaan mereka sebagai bukti prestasi yang pernah diraih. Pada
kesempatan ini, pihak BFI Finance sekaligus memperkenalkan dua jenis medali, yaitu: medali
penamat dan medali podium tiap kategori kepada rekan media.
Selain contoh medali yang akan diraih oleh peserta yang berhasil menyelesaikan lomba dan juga
menempati podium, pihak BFI Finance juga mengumumkan rute lomba BFI RUN 2017 yang dimulai
dari area parkir QBig Mall BSD City, Sinarmas Land, dengan melewati rute yang berbeda untuk tiap
kategori.
“Untuk ketiga rute lomba ini, selain menampilkan kontur jalan yang berbeda yang dapat menantang
kemampuan lari secara fisik, seluruh peserta sekaligus dapat menikmati pemandangan hijau dan
suasana sejuk dari hiruk-pikuk kemacetan jalan kota besar serta bebas dari polusi asap kendaraan
bermotor. Dua manfaat langsung didapatkan seluruh peserta; baik secara fisik dimana badan menjadi
bugar dan secara psikis jiwa pun menjadi sehat; seperti pepatah ‘Mens Sana in Corpore Sano’ yang
berarti jiwa yang sehat dalam tubuh yang sehat”, ujar Direktur Keuangan & Teknologi Informasi
BFI Finance, Sudjono.
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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
Selain manfaat bagi kesehatan tubuh dan jiwa, para peserta juga dapat menikmati rangkaian kegiatan
diantaranya Zumba for Cooling down, seremoni perayaan ulang tahun BFI Finance ke-35,
pengundian UBER Milyaran 2017, doorprize 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.
Sementara bagi pelari profesional, ajang BFI RUN 2017 pun cukup diperhitungkan sebagai sarana
latihan dalam memperbaiki catatan waktu lari terbaiknya. Dengan menggandeng RunID sebagai race
management yang bertugas untuk mengatur mekanisme lomba dan pencatatan waktu, sudah pasti
para peserta tidak perlu meragukan proses pencatatan waktu yang terkadang menjadi bagian yang
paling krusial dalam sebuah ajang lomba lari, karena RunID telah memiliki pengalaman yang cukup
banyak dalam ajang serupa.
Ajang BFI RUN 2017 turut didukung oleh mitra strategis yaitu Asuransi ABDA, ASWATA, Asuransi
Sinarmas, Asuransi Asoka Mas, QBig BSD City Sinarmas 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.
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