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(Jakarta, 22/07) – Setelah sukses menghadirkan online marketplace jual beli mobil momobil.id pada 

tahun 2017 lalu, perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. 

(Adira Finance) hari ini secara resmi meluncurkan inovasi digital terbaru berupa situs e-commerce jual 

beli motor bekas berkualitas, momotor.id.  

 “momotor.id merupakan inovasi digital terbaru Adira Finance untuk menjawab kebutuhan konsumen 

akan situs e-commerce jual beli motor bekas berkualitas. Tidak hanya itu, momotor.id juga merupakan 

wadah yang kami sediakan untuk dealer dan penjual motor bekas. Adira Finance memiliki ribuan mitra 

dealer motor bekas di seluruh Indonesia yang diharapkan dapat memanfaatkan momotor.id untuk 

meningkatkan penjualan mereka,” ujar Hafid Hadeli, Direktur Utama Adira Finance.  

Banyak keunggulan yang ditawarkan oleh momotor.id kepada para konsumen dalam melakukan 

transaksi jual beli motor bekas, diantaranya: 

 Proses yang cepat, momotor.id menawarkan fitur unggulan yaitu ‘Instant Approval’, setelah 
konsumen memilih unit, mengisi dan upload data diri, konsumen akan mendapatkan Voucher 
Indikasi penawaran kredit, voucher ini adalah angka batas maksimal pembiayaan motor bekas 
yang bisa didapatkan oleh konsumen, sesuai dengan penilaian Adira Finance terhadap data-data 
yang diberikan. 

 Transaksi mudah, karena dilakukan secara online. Tak hanya itu, momotor.id juga menawarkan 
kemudahan lainnya yaitu ‘one approval for flexibility unit’, jika unit yang diinginkan telah 
terjual, konsumen dapat menggunakan voucher tersebut untuk unit pengganti lainnya (dengan 
catatan merek, tipe dan tahunnya harus sama).  

https://www.momobil.id/


 

 Nyaman, proses transaksi di momotor.id akan dibantu oleh Personal Assistant, jadi konsumen 
tidak perlu khawatir jika mengalami kendala atau kesulitan saat bertransaksi. 
 

 

Menjadi komitmen Adira Finance untuk memberikan kontribusi terbaik dengan selalu menghadirkan 

beragam inovasi produk dan layanan pembiayaan, untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup 

masyarakat di setiap siklus kehidupannya. Diharapkan dengan adanya momotor.id dapat menjadi solusi 

dan pilihan terbaik bagi penjual maupun pembeli yang ingin menawarkan ataupun mencari motor bekas 

yang berkualitas. 

 

---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 sector pembiayaan yang melayani 
pembiayaan beragam merek dan produk, baik untuk sepeda motor maupun mobil, baru maupun bekas serta pembiayaan durables 

dan multiguna. Sejak tahun 2009, Adira Finance menjadi bagian dari Temasek Holdings melalui mayoritas kepemilikan saham 

sebesar 95% oleh Bank Danamon. Didukung oleh lebih dari 22 ribu karyawan dan 698 jaringan usaha yang tersebar di 
berbagaidaerah 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. Selengkapnya kunjungi 

www.adira.co.id.  
Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi: 

Head of Corporate Communication  

Dyaharini Nurhapsari 
T : (021) 5296-3322 

Dyaharini.nurhapsari@adira.co.id 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adira.co.id/

