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Adira Finance Syariah Memperkenalkan Produk Baru 

Pembiayaan Paket Umrah 
 
 
Jakarta (4/4) – Umrah adalah salah satu ibadah yang sangat diidamkan oleh umat Islam. Dengan 
melakukan Umrah, seorang muslim dapat beribadah di tanah suci yaitu Mekah dan  Madinah. 
Banyak keutamaan yang didapat oleh seorang muslim yang melakukan Umrah, diantaranya 
adalah mendapat ampunan atas segala kesalahan dan dikabulkannya doa oleh Allah SWT. 
 
Masyarakat Indonesia yang mayoritasnya adalah beragama Islam, sangat mendambakan untuk 
dapat melaksanakan ibadah Umrah. Untuk menjawab kebutuhan umat Islam, maka Adira 
Finance memperkenalkan produk baru berbasis syariah, yaitu Produk Pembiayaan Paket Umrah. 
Produk penyaluran dana yang khusus diperuntukan bagi konsumen yang beragama Islam, 
berdasarkan prinsip Murabahah (Jual Beli) dimana Adira Finance Syariah membiayai Paket 
Perjalanan Umrah yang dibutuhkan oleh konsumen dengan mudah dan cepat. 
 
Bertempat di restaurant Al-Jazeera Menteng, Adira Finance Syariah secara resmi melakukan 
peluncuran produk pembiayaan untuk perjalanan ibadah umrah ke tanah suci. Acara yang 
dihadiri oleh Manajemen Adira Finance, Dewan Pengurus Syariah Adira Finance dan juga salah 
satu mitra travel umrah, yaitu  ESQ Tour & Travel.  
 
 “Kami berharap dengan hadirnya produk paket umrah dari Adira Finance Syariah ini, dapat 
mewujudkan mimpi seluruh masyarakat Indonesia untuk melakukan ibadah Umrah tanpa 
khawatir dengan biaya. Cukup dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan, Anda dapat 
langsung berangkat,” Ujar Willy Suwandi Dharma selaku Direktur Utama Adira Finance. Banyak 
keuntungan yang akan dirasakan oleh konsumen melalui produk ini, salah satunya konsumen 
tidak lagi perlu menunggu lama untuk dapat melaksanakan ibadah umrah dan bisa dapat 
langsung berangkat tanpa melakukan cicilan terlebih dahulu, berangkat duluan angsur 
belakangan. 
 
Tidak hanya hanya itu, seluruh konsumen yang mengajukan produk pembiayaan paket umrah ini 
juga akan mendapatkan berbagai keuntungan lainnya seperti; berkesempatan mendapatkan 
pembiayaan dengan margin 0%, angsuran ringan dengan margin yang sangat murah, 
berkesempatan mendapatkan DP 0% (tanpa DP), proses mudah dan cepat, dapat 
memberangkatkan jamaah selain konsumen seperti Ayah, Ibu, Istri serta anak kandung.   
 
Produk pembiayaan ini sudah dapat dinikmati masyarakat diseluruh Indonesia dengan 
mendatangi kantor cabang Adira Finance terdekat. Syarat dan ketentuannya cukup mudah, yaitu 
dengan melengkapi persyaratan pengajuan pembiayaan yaitu KTP, KK, Keterangan Penghasilan 
dan dokumen penunjang lainnya. “Seluruh konsumen sudah dapat mengajukan pembiayaan 
paket Umrah sejak bulan Februari 2017 lalu, dan keberangkatan pertama akan dilakukan pada 



bulan April 2017 ini. Kami juga  bekerja sama dengan pihak tour & travel yang terpercaya dan 
terkemuka di Indonesia seperti ESQ Tour & Travel. Kami berharap dengan seluruh kemudahan 
dan keuntungan yang didapatkan konsumen, pengalaman ibadah umrah mereka akan menjadi 
pengalaman yang luar biasa dan tidak terlupakan,” sambung Swandajani Gunadi Selaku Direktur 
SDM dan Marketing Adira Finance    
 
 
 

Tentang Adira Finance 

Adira Finance berdiri pada tahun 1990 semula dikembangkan sebagai perusahaan pembiayaan mobil, yang 

kemudian sejak tahun 1997 merambah ke pembiayaan sepeda motor. Perusahaan membiayai baik untuk 

kendaraan baru maupun bekas, untuk beragam merek, dan sejak tahun 2015, membiayai barang rumah tangga 

(durables). Hingga akhir tahun 2015, Adira Finance melayani sekitar 3 juta konsumen melalui jaringan usaha yang 

tersebar luas di Indonesia. Sejak tahun 2004, PT Bank Danamon Indonesia Tbk telah menjadi pemegang saham 

utama, hingga saat ini dengan kepemilikan saham sebesar 92,07%.  
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