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Great Eastern Life Indonesia Dukung Perempuan Indonesia 

melalui kegiatan Indonesia Women’s Run 2020 
 

Acara ini dilakukan untuk mendukung perempuan Indonesia lebih sehat dan  
memiliki waktu berkualitas bersama keluarga 

 

Tangerang, 8 Maret 2020 – Indonesia Women’s Run diselenggarakan untuk pertama kalinya di 

Indonesia bertepatan dengan International Women’s Day. Acara yang diikuti oleh perempuan dan 

anak-anak pertempuan ini diselenggarakan di Scientia Square Park, Serpong.  

Tahun ini, perayaan International Women’s Day mengangkat tema #EachForEqual yang 

memperjuangkan kesetaraan hak dan kewajiban untuk wanita. Hal ini juga sejalan dengan 

Sustainable Development Goals (Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang dicanangkan 

oleh pemerintah1 dalam mencapai kesetaraan gender dimana kesetaraan gender ini merujuk 

kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan 

kewajiban yang nantinya akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang dan 

mengurangi kemiskinan serta memberdayakan semua orang termasuk perempuan dan laki-laki 

untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup. 

“Great Eastern Life Indonesia bangga dapat berkontribusi dalam pembangunan negara dan 

membantu program pemerintah khususnya melalui pemberdayaan wanita. Dukungan terhadap 

acara Indonesia Women’s Run merupakan wujud nyata perusahaan untuk mewujudkan misinya 

untuk membuat hidup lebih baik dengan menyediakan keamanan finansial, mempromosikan 

kesehatan yang baik dan hubungan yang lebih bermakna. Kegiatan ini sangat baik untuk membuat 

perempuan Indonesia lebih sehat serta memberikan kesempatan kepada ibu dan anak-anak 

perempuannya untuk memiliki waktu yang berkualitas melalui olahraga bersama.”, tutur Nina 

Ong, Direktur Great Eastern Life Indonesia. 

Menurut catatan World Ekonomi Forum (WEF), di tahun 2019 keterlibatan perempuan Indonesia 

di sektor ekonomi naik 28 peringkat dari tahun sebelumnya. Indonesia telah menutup hingga 

68,5% dari kesenjangan dalam hal partisipasi dan dan kesempatan ekonomi jika dibandingkan 

dari tahun sebelumnya2. Hal ini didukung oleh banyaknya jumlah perempuan yang memegang 

peran penting dan posisi atas di bidang kepemimpinan yaitu sebesar 55%. Indonesia pun menjadi 

satu dari enam negara di dunia dimana peran pemimpin mayoritas dipegang oleh perempuan. 

Fakta ini membuktikan tingginya peran perempuan dalam kehidupan saat ini.  

“Seluruh peserta perempuan dalam kegiatan Indonesia Women’s Run ini mendapatkan 

perlindungan Asuransi Kecelakaan Diri dari Great Eastern Life Indonesia. Hal ini kami lakukan 

karena Great Eastern Life Indonesia sadar pentingnya peran perempuan di dalam keluarga. Kami 

berharap melalui kegiatan ini, para perempuan Indonesia bisa berperan aktif dalam meningkatkan 

kualitas kesehatan baik untuk diri sendiri maupun keluarganya, salah satunya melalui olahraga 

secara rutin dan juga merencanakan perlindungan untuk keluarganya.”, lanjut Nina Ong. 
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“Saat ini kita banyak melihat perempuan yang sukses dan berprestasi di berbagai bidang. Sebagai 

penghobi olahraga lari dan juga perempuan, Saya merasa perlunya diadakan acara lari yang 

diperuntukkan khusus para perempuan agar bisa memulai gaya hidup sehat dimulai dari olahraga 

yang sederhana seperti lari dan membina “quality time” yang baik antara ibu dan anak 

perempuannya.“ kata Santih Gunawan, Promotor dan Race Director Indonesia Women’s 

Run. 

Terdapat empat kategori di Indonesia Women’s Run ini. Yang pertama yaitu kategori 5km untuk 

pelari pemula yang baru mencoba lari untuk pertama kali dengan batas waktu finish untuk 1,5 jam. 

Untuk para perempuan yang sudah terbiasa berlari, juga terdapat kategori 10km dengan batas 

waktu finish 2 jam. Juga terdapat kategori 2km Mummy + Me yang diikuti oleh ibu beserta anak 

perempuannya yang berusia 7-12 tahun. Serta kategori terakhir yang tidak kalah uniknya adalah 

kategori 100m Princess Dash yang dikhususkan untuk anak-anak perempuan berusia 3-6 tahun. 

Sumber: 

1  http://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-5/ 
2  https://money.kompas.com/read/2019/12/23/050600626/wef--kesenjangan-partisipasi-kerja-perempuan-di-indonesia-

masih-tinggi?page=all 

 

 

Tentang Great Eastern Life Indonesia 
PT Great Eastern Life Indonesia (Great Eastern Life Indonesia) merupakan bagian dari Great Eastern Holdings Limited yang 

merupakan perusahaan asuransi jiwa yang kuat, berorientasi jangka panjang dan telah memiliki pengalaman sejak 1908 di 

Singapura dan Malaysia dengan aset senilai S$90 Miliar dan melayani lebih dari 5 juta pemegang polis. 

Great Eastern Life Indonesia telah berdiri di Indonesia sejak 1996, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Pada tahun 2002, Great Eastern Life Indonesia mendapat ijin unit Syariah sesuai dengan Surat Ijin Usaha Unit Syariah No. 

S.507/LK/2002. 

Great Eastern Life Indonesia menyediakan rangkaian produk asuransi yang diciptakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan 

masyarakat dalam hal pengembangan kekayaan, perlindungan keluarga juga perlindungan kesehatan, rencana hari tua dan 

rencana pendidikan anak. 

 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:  

GREAT EASTERN LIFE INDONESIA 

Roy Hendrata Gozalie 

Head of Marketing Great Eastern Life Indonesia  

HP : 0818 500 696 

Email : RoyHendrataG@greateasternlife.com 

 

atau 

 

INDONESIA WOMEN’S RUN 

Santih Gunawan 

Promotor dan Race Director Indonesia Women’s Run  

Hp : 0815 9353 989 / 0811 1899 256 

Email : indonesiawomensrun@gmail.com / santihg@yahoo.co.id 
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Indonesia Women’s Run dimulai dengan ditandai flagging off oleh Ibu Nina Ong, Direktur Great 

Eastern Life Indonesia didampingi oleh Santih Gunawan, Promotor dan Race Director Indonesia 

Women’s Run 

 

 
Selain diikuti oleh para perempuan, Indonesia Women’s Run juga diikuti oleh anak-anak 

perempuan untuk kategori Princess Dash. 


