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Konsisten Jaga Likuiditas, peringkat Obligasi MTF  
Stabil di Posisi “idAA+”  

 
Jakarta, 20 Oktober 2020. Lembaga Pemeringkat PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) 
menegaskan peringkat “idAA+” dengan outlook “Stabil” untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap 
I/2015 Seri B senilai Rp 100 miliar yang diterbitkan PT Mandiri Tunas Finance (MTF) yang akan 
jatuh tempo pada 18 Desember 2020. Kesiapan Perusahaan untuk melunasi obligasi tersebut 
didukung oleh fasilitas kredit senilai total Rp2,4 triliun pada akhir Agustus, dan rata-rata 
collection bulanan dari portfolio pembiayaan sekitar Rp2 triliun.  
 
Direktur MTF Armendra mengatakan, “Di tengah situasi pandemi ini, penegasan peringkat 
tersebut merupakan suatu tanda bahwa MTF sangat fokus dalam pengelolaan likuiditas. 
Dengan demkian, kami berupaya maksimal agar kewajiban pembayaran obligasi di bulan 
Desember 2020 akan terlaksana tepat pada waktunya.” 
 
Dalam siaran pers yang diterbitkan pekan lalu, Pefindo mengatakan bahwa afirmasi peringkat 
tersebut mencerminkan kapasitas MTF yang sangat kuat, sebegai penerbit surat utang untuk 
memenuhi komitmen keuangan jangka panjang, secara relatif dibandingkan dengan penerbit 
surat utang lainnya di Indonesia. Berdasarkan laporan keuangan per Juni 2020, Pefindo juga 
menyebutkan rasio-rasio, yakni cost to income 54,1%, operating profit margin -0,4% , ROAA 
0%, NPR-balance/net service assets 6,9%, reserve/net service assets 0,9%, ekuitas/net service 
asset 5,6%, total utang dibanding total ekuitas 5,3x, likuiditas jangka pendek MTF sebesar 
100,9%. 
 
Peringkat “idAA” dengan outlook “Stabil” diberikan Pefindo atas Obligasi Berkelanjutan II 
Tahap I/2015 sejak Juli 2016, di mana sebelumnya peringkat untuk obligasi tersebut adalah 
“idAA”, outlook Stabil. Peringkat ini berlaku dari October 14, 2020 hingga December 18, 2020. 
Info lebih lengkap mengenai peringkat PEFINDO untuk MTF dapat dibaca di situs 
www.pefindo.com.  
 
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 
kantor satelit yang tersebar di 32 propinsi di seluruh Indonesia. Masyarakat yang memerlukan 
layanan dan pengajuan kredit pembiayaan dapat menghubungi MTF atau kantor cabang Bank 
Mandiri terdekat. 
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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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