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Adira Finance Kembali Membuka Cabang Baru di Surabaya 

Surabaya (12/8)- Adira Finance yang merupakan salah satu perusahaan pembiayaan kendaraan 

terbesar di Indonesia, kembali membuka cabang baru di kota Surabaya. Cabang ini merupakan 

cabang kelima yang berada disurabaya yang khusus menangani kredit kendaraan roda empat. 

Pertumbuhan market kendaraan roda empat yang cukup besar dan menjanjikan di Surabaya 

membuat Adira Finance perlu menambah kekuatan dicabang kelima yang bertempat di  Komp Ruko 

Grand Ahmad Yani Park Blok 14-15, Jl. Ahmad Yani 151 Rt. 5/Rw 2 Jemur Wonosari Wonocolo 

Surabaya. 

Dengan hadirnya cabang Adira Finance 5 ini diharapkan dapat menampung kebutuhan masyarakat 

surabaya akan kredit kendaraan roda empat, dan juga dapat memberikan pelayanan yang maksimal 

bagi para konsumennya. Sesuai dengan janji brand Adira Finance sahabat setia selamanya, Adira 

Finance akan hadir disetiap siklus kehidupan masyarakat indonesia dan akan tumbuh berkembang 

bersama para sahabat setianya.  

Acara peresmian kantor cabang Adira Finance 5 ini dihadiri oleh Bapak Hafid Hadeli selaku Director-

Chief Sales & Distribution Adira Finance, Bapak Niko Kurniawan Bonggowarsito selaku Deputy 

Director-Head of Retail Car Financing Adira Finance, Bapak Simon Yauwenas selaku Head of  National 

New Car Adira Finance  serta seluruh jajaran Adira Finance Surabaya, para dealer rekanan, tokoh 

masyarakat dan kepolisian setempat. 

---000--- 

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 sektor pembiayaan yang melayani pembiayaan beragam merek, baik untuk 

sepeda motor maupun mobil, baru maupun bekas. Sejak tahun 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 berbagai daerah 

di Indonesia, Adira Finance melayani lebih dari 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: 

Kepala Cabang Surabaya 5 

Khoirul Anam 

Khoirul.anam@adira.co.id 

Hp. 081.331804499 

 Tlp. 031.8473003/ 031.8472792... ext 200 

Fax. 031.8472878 
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