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Grand Final MTF Business Case Competition 2019  
 

Jakarta, 15 Januari 2020 – Sebagai perusahaan pembiayaan yang selalu terbuka dengan 
perubahan untuk kemajuan, PT Mandiri Tunas Finance (MTF) turut serta dalam mendorong 
peran generasi millennial dalam dunia bisnis. Salah satu implementasinya adalah dengan 
mengadakan ajang Mandiri Tunas Finance Business Case Competition bagi mahasiswa tingkat 
akhir dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. 

Direktur Utama MTF Arya Suprihadi mengatakan, “Acara Mandiri Tunas Finance Business 
Case Competition ini kami gelar sebagai wadah bagi generasi millennial untuk menyalurkan 
ide-ide kreatif dan inovatifnya dalam dunia bisnis. Kami sangat bangga atas tingginya 
antusiasme para peserta, dimana pendaftar yang masuk mencapai ratusan dan berasal dari 
sejumlah perguruan tinggi terkemuka.”  

Mengusung tema “Digital business innovation using information technology for Multifinance 
Business”, sesi penilaian akhir dari para finalis digelar di Jakarta, 15 Januari 2020. Para peserta 
merupakan mahasiswa tingkat akhir yang berasal dari Universitas seluruh Indonesia seperti 
Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas 
Diponegoro dan lain sebagainya. 

“Melalui ajang ini, kami juga berharap dapat mendorong semangat dalam menghadapi era 
digital. Hal ini juga sejalan dengan tema “The New Paradigm of Ecosystem” yang tengah 
dicanangkan sebagai corporate planning MTF tahun ini,” Arya menambahkan.  

Semua proposal inovasi bisnis berupa video dan presentasi yang telah masuk dinilai langsung 
oleh panitia yang merupakan Board of Directors MTF, Aria Widyanto selaku Chief Risk and 
Sustainability Officer dan Rahmat Harlyadi selaku Chief of Marketing DailySocial hanya 30 
mahasiswa yang berhasil lolos ke grand final. Peserta yang lolos ke grand final harus 
mempresentasikan ide-idenya di hadapan para juri dalam kompetisi ini. MTF Business Case 
Competition ini berhadiah total Rp37.500.000, serta liburan ke Korea Selatan, kesempatan 
menjadi bagian dari Management Trainee dan magang di MTF.  

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 pendidikan. Saat ini MTF melayani nasabah melalui 102 kantor 
cabang, dan 20 kantor satelit yang tersebar di 32 propinsi di seluruh Indonesia. 
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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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