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Head of AUKSI, Bady Qadarsyah memberikan sambutan pada pembukaan Pool AUKSI Cabang Surabaya 

 
 
 

Balai Lelang Mobil AUKSI Hadir di Surabaya, Memberi Layanan 
Lelang Mobil Offline dan Online 

 
 
Surabaya, 11 November 2022 - PT Balai Lelang Asta Nara Jaya (“AUKSI”), perusahaan balai 
lelang mobil/swasta yang merupakan anak perusahaan MPMRent dan telah beroperasi sejak 
2012 kembali memperluas layanannya dengan membuka kantor balai lelang mobil di Jl. Raya 
Taman No.113, Gilang Selatan, Taman, Kec. Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Seremoni 
pembukaan lelang mobil ini dilakukan di Pool Surabaya pada 11 November 2022. AUKSI hadir 
untuk para pelanggan yang ingin membeli mobil bekas dengan cara lelang, baik melalui online 
maupun offline dengan proses yang mudah, cepat, transparan, dan harga sesuai keinginan 
pelanggan. 
 
“Penambahan lokasi lelang mobil di Surabaya ini adalah jawaban dari kebutuhan market untuk 
memudahkan pelanggan dan calon pelanggan, terutama di Wilayah Jawa Timur, untuk mengikuti 
lelang mobil terpercaya dan mendapatkan mobil berkualitas dengan harga terbaik. Ini juga 



menjadi salah satu langkah AUKSI untuk menjadi pemain utama dalam bisnis lelang mobil 
terpercaya,” jelas Bady Qadarsyah, selaku Head of AUKSI. 
 
Pool Surabaya yang merupakan cabang kedua, dimana sebelumnya AUKSI telah membuka 

poolnya di Semarang pada bulan Juli ini, menempati lahan seluas 1.924 m2 dan memiliki 

bangunan untuk show unit seluas 55.55 m2. Show unit ini secara khusus disediakan agar 

pelanggan bisa datang untuk melihat-lihat dan melakukan pengecekan kondisi kendaraan secara 

lebih leluasa sebelum mengikuti proses lelang. Luasan lahan ini menempatkan pool Surabaya 

menjadi balai lelang mobil yang dapat menampung 100 unit kendaraan. 

 

“Untuk memberikan kepastian kepada calon pembeli, peserta dapat melihat unit mobil yang akan 

di Lelang di pool Surabaya setiap hari Rabu dan Kamis. Setelahnya, kami akan melakukan lelang 

mobil tiap hari Jumat,” ungkap Bady. 

 
Kegiatan lelang mobil di AUKSI Cabang Surabaya ini bersifat terbuka, dapat diikuti oleh individu 
maupun perusahaan, yang masing-masing dapat membeli unit mobil secara satuan. Mayoritas 
stok unit mobil berasal dari perseorangan maupun perusahaan yang telah bekerja sama dengan 
AUKSI.  
 
“Kami selalu memastikan kualitas setiap unit yang akan di lelang. Sebelum melakukan 
pelelangan, setiap unit kendaraan akan dicek dan diberikan grade berdasarkan kondisi 
kendaraan. Kami mengutamakan transaksi lelang mobil yang transparan dan terpercaya. Di pool 
Surabaya ini, kami juga melayani jasa titip jual bagi perusahaan dan perseorangan,” tutup Bady. 
 

Cara ikut lelang mobil di Balai Lelang AUKSI pool Surabaya ini juga sangat mudah. Peserta lelang 

tetap dapat mengikuti lelang mobil secara offline dan online, sehingga meskipun pool berada di 

kota Surabaya, pelanggan di luar kota Surabaya juga bisa mengikuti lelang secara real time 

melalui fitur lelang mobil online yang tersedia di situs web auction.auksi.co.id. 

 
Bagi pelanggan yang tertarik dan ingin mengikuti lelang mobil di balai lelang mobil AUKSI, atau 

membutuhkan informasi lebih lanjut terkait layanan AUKSI, bisa langsung menghubungi nomor 

Whatsapp Business AUKSI: 0822-3111-7500, chat bot AUKSI di www.auksi.co.id, maupun melalui 

direct message di media sosial resmi AUKSI (Facebook dan Instagram).  

 
 
Sekilas Tentang Auksi  

 

PT Balai Lelang Asta Nara Jaya (AUKSI) merupakan perusahaan balai lelang swasta milik 

MPMRent yang telah berdiri sejak Oktober 2012 dengan mendapatkan izin operasional dari 

Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan nomor 12/KM.6/2013 dengan branding “MPM 

Lelang” yang kemudian pada tahun 2018 berubah menjadi “Auksi”. Sebagai salah satu anak 

usaha PT Mitra Pinasthika Mustika Rent, AUKSI hadir sebagai salah satu solusi dalam hal 

pembelian dan penjualan aset yang mengedepankan transparansi, modern dan harga yang 

kompetitif sehingga menjadikan AUKSI sebagai balai lelang mobil terpercaya di Indonesia. 

https://auction.auksi.co.id/#/login
http://www.auksi.co.id/
https://www.facebook.com/AUKSI.ID
https://www.instagram.com/auksi.id/

