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Adira Finance Hadirkan Kegembiraan di Surabaya melalui Event Langkah Untuk Negeri 
Fun Walk 2K dan Fun Run 7K 

 
(Surabaya, 15/10)– Pada perayaan HUT ke-27, Adira Finance mengadakan beragam rangkaian 
kegiatan menarik yang khusus dipersembahkan bagi masyarakat Indonesia. Salah satunya 
adalah event “Langkah Untuk Negeri”  dengan kegiatan Fun Walk 2K dan Fun Run 7K. Kota 
Medan merupakan kota Ketiga pelaksanaan Langkah Untuk Negeri bersamaan dengan kota 
Surabaya, adapun Langkah Untuk Negeri akan dilakukan di 9 (sembilan) kota diseluruh 
Indonesia. Langkah Untuk Negeri Adira Finance di Surabaya, dilaksanakan di Graha Fairground 
hari ini tanggal 15 Oktober 2017 dan akan dilanjut dengan beberapa kota lain seperti Denpasar, 
Makassar, Pontianak, Palembang, dan Jakarta. 
 
Sambutan antusias dari masyarakat Surabaya dan sekitarnya terlihat dari jumlah peserta yang 
telah terdaftar untuk mengikuti Fun Walk 2K dan Fun Run 7K pagi hari ini, sebanyak lebih dari 
2.700 peserta memadati lokasi acara. Seluruh peserta Langkah Untuk Negeri mendapatkan 
racepack berisi racebag, kaos, nomor dada, information sheet, nomor doorprize, bag drop tag, 
dan beberapa produk dari sponsor. Sebelum memulai Fun Walk 2K dan Fun Run 7K, peserta 
diajak untuk melakukan olahraga pemanasan zumba bersama. Peserta Fun Run 7K akan 
dilepas terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan peserta Fun Walk 2K, dengan rute 7K yang akan 
dilewati oleh peserta adalah, Graha Fairground – JL. Boulevard Famili Selatan – Jl. Raya Graha 
Famili Utara – Jl. Raya Graha Famili Barat – Jl. Raya Graha Famili Tengah – Jl. Raya Graha 
Famili Utara – Jl. Yono Suwoyo – Graha Fairground. 
  
Ada yang berbeda dari event Langkah Untuk Negeri Adira Finance dengan event lari lainnya,  
pada event ini, terdapatnya berbagai rintangan yang harus dilalui oleh para peserta. Pada Fun 
Run 7K, para peserta harus bisa membagi konsentrasi berlari dengan rintangan yang akan 
dilalui, seperti berlari melewati samsak bantal yang didorong oleh crew, undakan dan lubang 
ban dengan rintangan watergun lady yang akan menyemprotkan air kepada para peserta, serta 
rintangan terakhir, peserta akan memasuki giant obstacle dan disemprotkan foam sebelum 
memasuki garis finish. Khusus untuk peserta Fun Run 7K, 120 finisher pertama akan 
mendapatkan medali Langkah Untuk Negeri Adira Finance, tentu rintangan yang telah 
disiapkan Adira Finance akan menambah keseruan peserta Langkah Untuk Negeri Pagi ini. 
Bagi peserta Fun Walk 2K, pemenang akan dipilih berdasarkan kostum terbaik.  
 
Hadiah menarik menanti peserta Langkah Untuk Negeri, terdapat hadiah uang tunai untuk 
pemenang Fun Walk 2K dan Fun Run 7K. Pemenang Fun Run akan mendapatkan sejumlah 
uang tunai ; juara 1 Rp. 10.000.000,- , juara 2 Rp. 7.500.000,- , juara 3 Rp.5.000.000,- . 
Pemenang Fun Walk akan menerima uang tunai sejumlah ; juara 1 uang tunai Rp. 7.500.000,- , 
juara 2 Rp. 5.000.000,- , juara 3 Rp. 2.500.000,-, dan seluruh peserta Fun Walk  dan Fun Run 
berkesempatan mendapatkan doorprize menarik berupa uang tunai jutaan rupiah, AirAsia Big 
Point, dan Voucher belanja, yang diumumkan setelah seluruh peserta menyelesaikan race-nya. 
 
Event Langkah Untuk Negeri di Surabaya juga dimeriahkan oleh berbagai booth dari sponsor 
serta food truck dengan berbagai menu pilihan seperti salad drakula, milky sky, bubur ayam 



ABG, Smoothie Juice, Halal Gyrocart, Hunger Dazz, Coffe Me, Kombitiam, yang dapat dibeli 
dan dinikmati oleh seluruh peserta. “Kami sangat berterima kasih kepada masyarakat Surabaya 
atas sambutan hangat dan partisipasinya pada event kami ini. Semoga kegembiraan dan 
keseruan yang ditunjukan masyarakat Surabaya juga terjadi dikota-kota selanjutnya, tidak lupa 
kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah setempat dan para sposor yang telah 
membantu sehingga event Langkah Untuk Negeri dalam rangka HUT Adira Finance ke-27 
dapat dilaksanakan dengan baik, aman dan tertib,” Ujar Bapak Cornel Hugroseno selaku 
Direktur IT Adira Finance. 
 
Kesuksesan event Langkah Untuk Negeri hari ini tidak terlepas dari dukungan seluruh sponsor 
yang membantu. Adapun sponsor event Langkah Untuk Negeri adalah, sponsor utama Adira 
Insurance, serta sponsor lainnya seperti ;  Coca Cola Distribution Indonesia, PT. Torabika Eka 
Semesta, PT. Herbalife Indonesia, Air Asia BIG, PT. Asuransi Sinar Mas, Asuransi Raksa 
Pratikara, PT. Triangle Motorindo, PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, PT. Suzuki 
Indomobil Sales, PT. Astra Honda Motor, Commonwealth Life. 
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Tentang Adira Finance 
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) didirikan pada tahun 1990 dan mulai beroperasi pada tahun 
1991. Sejak awal Perusahaan telah berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang terbaik dan terkemuka di sector 
pembiayaan yang melayani pembiayaan beragam merek, baik untuk sepeda motor maupun mobil, baru maupun 
bekas. Sejaktahun 2009, Adira Finance menjadi bagian dari Temasek Holdings melalui mayoritas kepemilikan saham 
sebesar 95% oleh Bank Danamon. Didukung oleh lebih dari 28 ribu karyawan dan 698 jaringan usaha yang tersebar 
di berbagaidaerah di Indonesia, Adira Finance melayani lebihdari 3,7 juta konsumen dengan jumlah piutang yang 
dikelola sebesar Rp45,6 triliun dan menguasai pangsa pasar 15,7% untuk sepeda motor baru dan 5,7% untuk mobil 
baru. 
 

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi: 
Head of External Communication  

Ira Miranty 
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