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3 Tim Ekspedisi Terpilih ’Ubek Negeri’-Copa De Flores Adira Faces of Indonesia 

 
Jakarta (10/12) – Ubek Negeri - Copa De Flores salah satu program Adira Faces of Indonesia (Adira FOI) yang 
merupakan ajang kompetisi karya tulis dan foto dengan mengusung tema Kekayaan Wisata & Budaya Indonesia. 
Kompetisi yang telah dimulai sejak 10 Desember 2013 ini menarik banyak minat masyarakat Indonesia terutama 
pecinta wisata Dalam Negeri. Terbukti sebanyak lebih dari 1.000 artikel dan 4.000 foto wisata Indonesia telah 
diupload oleh para peserta melalui website www.adirafacesofindonesia.com. 
 
Kompetisi ini memiliki 3 tahap, dimana pada tahap Pertama, Dewan Juri, yaitu Barry Kusuma (Traveler Photographer), 
Budi Doremi (Traveler Explorer & Singer), Hafid Hadeli (Director – Chief Sales & Distribution Adira Finance) telah 
memilih 12 finalis dengan artikel dan foto terbaik yang sesuai dengan kriteria tata cara penulisan artikel dan 
pengambilan foto yang menarik. Tahap Kedua yang berlangsung pada tanggal 5–21 Februari 2014, 12 finalis 
disusutkan menjadi 6 pemenang yang terdiri dari 3 pasang tim ekspedisi, dimana satu pasang tim terdiri dari 1 penulis 
dan 1 fotografer. Pembentukan 3 (tiga) tim ekspedisi ditentukan oleh rekomendasi para voters.  
 
Kini kompetisi Ubek Negeri – Copa de Flores telah memasuki Tahap Ketiga, dimana 3 tim ekspedisi berhak melakukan 
penjelajahan tak terlupakan ke Maumere hingga Labuan Bajo dan berkesempatan mendapatkan tambahan uang 
tunai senilai Rp. 10.000.000,- dengan menjadi reportase terfavorit. Caranya mudah, tim hanya perlu membagikan 
artikel dan foto wisata hasil perjalanan mereka melalui portal www.adirafacesofindonesia.com dan mempromosikan 
kembali kepada para member Adira FOI lainnya.  
 
3 tim ekspedisi yang akan melakukan penjelajahan Copa de Flores pada tanggal 14–19 Maret 2014, yaitu: 
 

 
STATUS NAMA DOMISILI 

TIM I 
Penulis DETHA ARYA SWARA I.  JAKARTA 

Fotografer SOFYAN EFENDI JAKARTA 

TIM II 
Penulis IQBAL KAUTSAR YOGYAKARTA 

Fotografer A. MEI HARMAWANSAH UJUNG PANDANG 

TIM III 
Penulis ASTARI RATNADYA JAKARTA 

Fotografer MOHAMMAD ANSHARI DENPASAR 
 
Ketiga tim inilah yang akan melakukan eksplorasi kekayaan flores dan membawa misi Adira Finance untuk  
memperkenalkan dan mempromosikan destinasi pariwisata eksotik Tanah Air kepada generasi muda Indonesia. ”Saya 
berharap dengan keberangkatan para peserta ke Maumere menuju Labuan Bajo selain menikmati keindahan negeri 
Flores, mereka juga dapat menceritakan kembali dan mengajak generasi muda lainnya untuk mengeksplorasi 
keindahan pariwisata eksotis tanah air setelah kembali kedaerah masing-masing. Para peserta terpilih yang notabene 
adalah perwakilan generasi muda harus mampu menularkan rasa cinta terhadap pariwisata negeri sendiri”, ujar Rudy 
Widjaja  selaku Head of Marketing Development Adira Finance.  

 
Adira Finance melalui Adira Faces of Indonesia akan terus berusaha meningkatkan kecintaan generasi muda terhadap 

pariwisata Indonesia. “Adira Finance selalu berkomitmen untuk menjadi sahabat setia selamanya, dimana hal 
tersebut tidak hanya dapat diwujudkan dengan pelayanan yang maksimal namun juga ingin kami tunjukkan dalam 
seluruh program yang dijalankan perusahaan, salah satunya adalah Adira Faces of Indonesia yang dapat menjadi 
salah satu sarana informasi bagi masyarakat Indonesia pecinta pariwisata eksotis Tanah Air”, lanjut Rudy.  

http://www.adirafacesofindonesia.com/
http://www.adirafacesofindonesia.com/


  
 

 
 

 
 

 
Mengenai Adira Finance: 
 Adira Finance berdiri pada tahun 1990 sebagai perusahaan pembiayaan yang independen, sebelumnya fokus pada 
pembiayaan mobil. Setelah krisis ekonomi pada tahun 1997, Perusahaan merubah fokus usahanya ke pembiayaan 
sepeda motor. Dengan mengimplementasikan strategi usaha yang jitu dan didukung dengan permintaan sepeda 
motor yang terus tumbuh beberapa tahun belakangan ini, Perusahaan mampu untuk terus mengembangkan cakupan 
pasar yang dimiliki dan memperbesar usahanya. Pada tahun 2003, Perusahaan telah kembali menjalankan usaha 
pembiayaan mobil untuk memperkuat pertumbuhan pembiayaan mobil serta untuk melakukan diversifikasi usaha 
pembiayaan. Pada tahun 2004, Adira Finance mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek 
Indonesia) dan pada saat yang sama PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Bank Danamon) mengambil alih mayoritas 
saham Adira Finance. Pada tanggal 9 Juli 2009, Bank Danamon mengeksekusi hak opsi belinya untuk membeli 
tambahan 20% kepemilikan saham di Adira Finance dari Mega Value Profits Limited sehingga kepemilikan Bank 
Danamon di Adira Finance meningkat dari 75% menjadi 95%. Pemegang saham akhir dari Bank Danamon adalah 
Temasek Holding Pte. Ltd., perusahaan investasi berkedudukan di Singapura yang sepenuhnya dimiliki Pemerintah 
Singapura. 

 
 

Informasi lebih lanjut, dapat menghubungi : 
Head Of Corporate Communication Division  

Silvi Tirawaty 
Telp : (021) 5296-3322/0818766636 

silvi.tirawaty@adira.co.id 
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