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Mandiri Tunas Finance Salurkan Bantuan APD ke RSUP Fatmawati 
serta Paket Sembako untuk Masyarakat Terdampak Covid-19 

 
Jakarta, 22 April 2020 – Sebagai wujud tanggung jawab sosial PT Mandiri Tunas Finance (MTF) 
memberi bantuan berupa Alat Pelindung Diri (APD) untuk mendukung penanganan pandemi 
covid-19. Perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor ini 
menyalurkan bantuan pada Rabu, 22 April 2020 berlokasi di Kantor Cabang MTF Duren Tiga. 
Bantuan tersebut diserahkan oleh Direktur Utama MTF Arya Suprihadi kepada perwakilan 
Rumah Sakit Umum (RSUP) Fatmawati, serta warga terdampak yang bermukim di sekitar 
Kantor Cabang MTF Duren Tiga dan Kantor Cabang MTF Matraman.  
 
Direktur Utama MTF Arya Suprihadi mengatakan, “Melihat grafik persebaran virus Covid-19 
yang semakin meningkat, berimbas dengan adanya kesulitan dan keterbatasan yang dialami 
oleh tim tenaga medis dalam mendapatkan APD, kami tergerak menyalurkan bantuan untuk 
penanganan wabah ini. Bantuan tersebut berupa 500 APD dan 500 liter hand sanitizers, 
semoga bantuan ini dapat membantu tenaga medis untuk selalu memberikan pelayanan 
terbaik. Dengan adanya distribusi APD ini kami berharap dapat mendukung aktivitas para 
tenaga medis sebagai garda terdepan dalam penanganan pandemi Covid-19, khususnya di 
RSUP Fatmawati.”  
 
Dalam kesempatan yang sama, MTF juga menyerahkan 1000 paket sembako yang akan 
didistribusikan untuk warga terdampak yang bermukim di sekitar Cabang MTF Duren Tiga dan 
Matraman. Bantuan 1000 paket sembako itu diserahkan oleh Direktur Utama MTF Arya 
Suprihadi kepada Ketua RT setempat, didampingi Kepala Wilayah Region 4  Ari Paisal Rohman, 
Kepala Cabang MTF Duren Tiga Arief Pramono dan Kepala Cabang MTF Matraman Anwar 
Ilham. 
 
“MTF ingin turut membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak secara finansial 
akibat pandemi Covid-19. Kami berharap paket sembako ini dapat meringankan beban 
mereka untuk bertahan dalam kondisi yang sulit ini,” tambah Arya. 
 
Selain itu, MTF juga telah membantu pelanggan dengan memberikan saluran pengajuan 
restrukturisasi secara online. Sampai tanggal 20 April 2020, MTF telah memberikan persetujuan 
restrukturisasi terhadap 3.248 debitur dgn total nilai outstanding sebesar Rp 492 miliar. 
 
Tentang Mandiri Tunas Finance 
PT Mandiri Tunas Finance (MTF) merupakan perusahaan pembiayaan yang berdiri pada 
tanggal 6 Februari 2009. Dengan dukungan dari dua pemegang saham, yakni salah satu bank 
BUMN terbesar di Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (51%), dan grup otomotif 
independen terbesar di Indonesia, PT Tunas Ridean Tbk (49%), MTF terus tumbuh secara 
konsisten dan fokus melayani nasabah melalui pembiayaan di sektor otomotif dan multiguna. 
Pembiayaan yang diberikan meliputi, pembiayaan mobil baru, motor besar, kendaraan niaga, 
alat berat, dan multiguna. Saat ini MTF melayani nasabah melalui 101 kantor cabang, dan 20 
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kantor satelit yang tersebar di 33 propinsi di seluruh Indonesia. Masyarakat yang memerlukan 
layanan dan pengajuan kredit pembiayaan dapat menghubungi MTF atau kantor cabang Bank 
Mandiri terdekat. 
 
Untuk keterangan lebih lanjut silakan menghubungi: 
Arif Reza Fahlepi 
Corporate Secretary & Legal Compliance Division Head 
PT Mandiri Tunas Finance 
Jl. Imam Bonjol 61 - Jakarta 10310 
Tel. (62-21) 230 5608, Fax. (62-21) 230 5618  
corporate.secretary@mtf.co.id, www.mtf.co.id 
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