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Ulang Tahun Pertama Elf Mania Community Soloraya
Elf Mania Community Indonesia (EMCI) adalah komunitas pengguna dan pencinta Isuzu Elf
khususnya Isuzu Elf Microbus. Komunitas ini terbentuk pada tahun 2012 lewat akun Facebook
dan secara Nasional terbentuk secara resmi pada tahun 2014 dengan mengusung kerjasama
dan loyalitas di dalam sektor transportasi regular dan pariwisata di Indonesia.
Pada saat ini member telah berjumlah 10.860 Member yang tersebar 27 kota di Indonesia. Pada
Elf Mania Community Indonesia, (1) syarat menjadi member adalah bersedia dan mentaati tata
tertib yang berlaku di Facebook; (2) tidak memecah belah atau membuat tidak nyaman sesama
anggota; (3) mempunyai akun Facebook; (4) Usia dewasa > 18 th; (5) Mempunyai kepribadian
yang baik dilihat dari akun Facebooknya; (6) Laki-laki dan perempuan dapat masuk menjadi
member EMCI.
EMCI sebagai wahana komunitas yang menyatu dengan publik menjadi ajang sosialisasi dengan
masyarakat dan peluang usaha yang disinergikan dengan program pemerintah dalam rangka
pemberdayaan ekonomi dan pengembangan pariwisata.
Kegiatan komunitas EMCI telah berkembang terkait aspek wisata, social, tertib lalu lintas dan
teknologi dalam bentuk gathering yang disertai touring, safety riding, bazaar otomotif, pentas
music dan budaya serta bakti social.
Pada tanggal 18 Februari 2016, dalam rangkaian acara nasional EMCI, diselenggarakan ulang
tahun yang pertama EMCI untuk wilayah Soloraya, bertempat di Rumah Makan Dapur Solo Edu
Park UMSD, EMCI Soloraya , beserta 500 peserta yang terdiri dari 24 Korwil se-Indonesia
mengadakan syukuran atas ulang tahun pertamanya dengan mengadakan family gathering,

parade Isuzu Elf dan pengajian. Ulang tahun ini juga dimeriahkan dengan acaa kontes Armada
Elf, Lomba Cuci Armada, Safety Riding serta kegiatan bazaar dan hiburan.
Bapak Arief Rahma, Ketua EMCI Nasional mengatakan “Kami berharap di kedepannya EMCI
semakin mempererat tali persaudaraan sesama pemakai, pemilik, penggemar unit Elf sebagai
komunitas atau organisasi;”
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