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Mandiri Sekuritas Quarterly Newsletter
Newsletter kuartalan untuk para nasabah berisi informasi terkini
tentang Mandiri Sekuritas

Sambutan dari Direktur Utama 
Nasabah yang terhormat,

Selamat datang di edisi kedua Mandiri Sekuritas Quarterly Newsletter. 
Senang sekali saya, Oki Ramadhana, Direktur Utama PT Mandiri 
Sekuritas (Mandiri Sekuritas/Perusahaan) yang baru bergabung 
sejak 6 September 2021, dapat menyapa Bapak/Ibu sekalian dalam 
kesempatan ini. 

Pertama-tama, terima kasih atas kepercayaan yang telah 
diberikan kepada Mandiri Sekuritas sebagai mitra berinvestasi di 
pasar modal. Kedua, sehubungan dengan hasil bisnis, dengan 
rendah hati, saya menyampaikan bahwa Mandiri Sekuritas terus 
tumbuh kuat meskipun di tengah masa pandemi. Per 30 
September 2021, Mandiri Sekuritas mencatatkan pendapatan 
usaha sebesar Rp872 miliar, meningkat sebesar 93% dan laba 
bersih menjadi Rp231 miliar meningkat signi�kan sebesar 426% 
dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020.

Pertumbuhan bisnis yang kuat tersebut didukung oleh seluruh 
lini bisnis Perusahaan; Retail, Investment Banking, dan Capital 
Market. Pada lini bisnis Retail, pendapatan usaha meningkat 118% 
dan peningkatan jumlah nasabah sebesar 42%. Sementara itu, 
Investment Banking juga tumbuh 118%, Mandiri Securities 
Singapore yang tumbuh sebesar 78%, dan Capital Market Institusi 
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sebesar 60%. Pada periode ini, Mandiri Sekuritas mendukung 2 IPO, yaitu Archi dan Bukalapak yang mengantarkan Perusahaan 
pada posisi no. 1 Bloomberg League Table untuk Equity Underwriting. Bukalapak adalah IPO perusahaan teknologi digital 
pertama dan terbesar di Indonesia. Selain itu, Mandiri Sekuritas juga telah merampungkan 5 right issues, yaitu; BRI, Sarana 
Meditama, Summarecon Agung, Bank Permata, Bhineka Abadi oleh tim Investment Banking, dimana BRI merupakan equity deals 
terbesar di Indonesia.

Selain pertumbuhan bisnis, untuk meningkatkan dampak kepada keberlanjutan, kami juga terus berupaya untuk meningkatkan 
kontribusi sosial dan lingkungan hidup. Pada Kuartal III 2021, Mandiri Sekuritas kembali memberikan bantuan penanggulangan 
pandemi melalui Yayasan Anak Bangsa Bisa untuk pendirian Rumah Oksigen Gotong Royong sebesar Rp200 juta dan melalui 
Self-Regulatory Organization (SRO); Bursa Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Asosiasi Perusahaan Efek 
Indonesia (APEI) dalam rangka Hari Ulang Tahun Pasar Modal Indonesia ke-44 sebesar Rp75 juta. Selain penanggulangan 
pandemi, Mandiri Sekuritas juga melanjutkan kontribusi di bidang literasi keuangan pasar modal dengan mendukung 
terselenggaranya program pengembangan mahasiswa bersama Yayasan Karya Salemba Empat (KSE). Dari sisi lingkungan 
hidup, Mandiri Sekuritas dan KSE mendukung Universitas Lampung dalam pelaksanaan program Bank Sampah serta 
meningkatkan kesadaran pengelolaan sampah dengan bijak bagi para karyawan. 

Akhir kata, kami berharap untuk dapat secara berkelanjutan meningkatkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup bagi 
Bapak/Ibu dan masyarakat Indonesia seiring dengan pertumbuhan bisnis. Terima kasih atas perhatiannya dan sehat selalu 
untuk Bapak/Ibu semua.

Hormat kami,

Oki Ramadhana
Direktur Utama

trusted partner to prosper
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21 Tahun Mandiri Sekuritas: Synergy to Win 

“Mandiri Sekuritas di usia 21 tahun telah menjadi institusi yang besar dan mumpuni di industri pasar modal. 
Namun menurut saya masih banyak yang bisa dicapai oleh Mandiri Sekuritas ke depan. Kami berharap kapabilitas 
kompetensi Mandiri Sekuritas dalam memberikan berbagai layanan Investment Banking dapat menjadi semakin baik,” 
kata Bapak Kartika Wirjoatmodjo dalam sambutannya. 

Sementara Bapak Darmawan Junaidi mengatakan, ”Semoga Mandiri Sekuritas terus menjadi perusahaan sekuritas 
yang andal dalam mendukung kemajuan pasar modal Indonesia dan tangguh dalam menghadapi berbagai 
kondisi pasar yang dinamis, termasuk masa yang penuh tantangan saat ini. Saya juga mengucapkan apresiasi 
setinggi-tingginya kepada Mandiri Sekuritas karena di tengah pandemi Covid-19 ini mampu mempertahankan 
layanan yang baik kepada nasabah dan memberikan kontribusi yang terus meningkat dalam mendukung Mandiri Group, 
serta turut berpartisipasi dalam berbagai strategi inisiatif nasional.”

Bapak Oki Ramadhana mengatakan, “Kami mengambil tema ‘Synergy to Win’ dalam semangat meningkatkan 
sinergi dengan para pemangku kepentingan, termasuk KBUMN, Bank Mandiri sebagai pemegang saham, SRO; 
Bursa Efek Indonesia, KPEI, dan APEI, dan mitra bisnis demi mendukung pertumbuhan investasi nasabah dalam 
membangun kesejahteraan mereka.” 

Selain serangkaian sambutan dan ucapan selamat, acara juga diisi dengan doa, tiup lilin bersama, dan hiburan. 
Acara yang sebagian besar dihadiri oleh karyawan Mandiri Sekuritas ditutup dengan Door Prizes untuk para karyawan.

Mandiri Sekuritas menyelenggarakan acara syukuran HUT ke-21, bertema ‘Synergy to Win’, Kamis, (12/8). 
Acara yang berlangsung secara online dihadiri tamu-tamu penting, antara lain: Bapak Kartika Wirjoatmodjo, 
Wakil Menteri II KBUMN, Ibu Destry Damayanti, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Bapak Darmawan Junaidi, 
Direktur Utama Bank Mandiri, Ibu Susana Indah Kris Indriati, Direktur Corporate Banking Bank Mandiri, 
Bapak Panji Irawan, Direktur Treasury dan International Banking Bank Mandiri, Dewan Komisaris dan Direksi serta 
alumni pejabat Mandiri Sekuritas. 
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Mandiri Sekuritas bertindak sebagai Anggota Bursa (AB) sponsor dari 
pendirian BJB Sekuritas yang secara resmi diluncurkan dalam 
pembukaan perdagangan bursa pada Jumat, 8 Oktober 2021. 
Sebagai AB Sponsor, Mandiri Sekuritas akan membantu BJB 
Sekuritas dalam proses penyelesaian transaksi saham dalam 
operasional sehari-hari. Selain itu, Mandiri Sekuritas juga akan 
membantu BJB Sekuritas untuk berinovasi dalam penyediaan 
produk-produk pasar modal lainnya. 

Hadir dalam acara pembukaan perdagangan tersebut Direktur Utama 
PT Bursa Efek Indonesia Inarno Djajadi, Komisaris Utama Independen 
Bank BJB Farid Rahman beserta jajaran, Direktur Utama 
Bank BJB Yuddy Renaldi beserta jajaran, Direktur Utama 
BJB Sekuritas Yogi Heditia Permadi, Direktur Utama Mandiri Sekuritas 
Oki Ramadhana, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas 
Jasa Keuangan Hoesen, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Dalam sambutannya, seperti diberitakan bandung.bisnis.com, 
Ridwan Kamil mengatakan, ”Peluncuran ini merupakan peristiwa 
bersejarah bagian dari disrupsi 4.0 dan disrupsi pandemi. Dengan 
lahirnya PED pertama, diharapkan dapat meningkatkan serta 
mendorong minat investasi masyarakat, khususnya di Jawa Barat 
yang saat ini sudah hampir menyentuh setengah juta investor dan 
ini masih terus meningkat bila melihat dari potensi-potensi yang 
ada di Jawa Barat.” 

“Nantinya diharapkan investor tidak hanya menjadi aktivitas bagi 
urban citizens saja melainkan rural citizens pun turut meramaikan 
pasar modal. Pada kesempatan ini juga saya mengapresiasi atas 
kinerja Bank BJB yang dapat memberikan performa terbaiknya 
walau tengah berada dalam krisis pandemi. Kehadiran BJB Sekuritas 
diharapkan dapat meraih potensi pertumbuhan investasi pasar 
modal di Jawa Barat dan sekitarnya dan bisa menjadi inspirasi bagi 
daerah-daerah lain di seluruh Indonesia untuk membentuk bisnis 
yang serupa,” ujar Ridwan Kamil. 

Mandiri Sekuritas berperan sebagai salah satu penjamin 
pelaksana emisi efek bersama PT Buana Capital Sekuritas 
dalam IPO unicorn Indonesia pertama, PT Bukalapak.com 
Tbk (BUKA), di Bursa Efek Indonesia (BEI), 6 Agustus 2021.
 
Sebagai IPO perusahaan digital teknologi pertama dan 
terbesar di Indonesia, minat investor retail terhadap 
saham BUKA cukup tinggi, dimana setelah masa 
penawaran umum, tercatat kelebihan permintaan 
(over subscribed) sekitar 8,7 kali lipat dengan jumlah 
pemesan dari hampir 100.000. Hampir 70% pemesan 
saham IPO BUKA di Mandiri Sekuritas adalah nasabah 
milenial dan Gen-Z, berusia 20-39 tahun. 

Mandiri Sekuritas sebagai
AB Sponsor Perusahaan Efek 
Daerah Pertama di Indonesia

 Berdasarkan riset Mandiri Capital, Indonesia memiliki 
jumlah perusahaan teknologi tertinggi di ASEAN dan 
merupakan rumah bagi banyak perusahaan teknologi 
swasta besar. Pencatatan teknologi domestik 
seharusnya menguntungkan Indonesia, bukan hanya 
pasar saham tetapi juga pelaku pasar modal secara 
keseluruhan karena memungkinkan basis investor 
domestik yang lebih luas untuk memiliki eksposur 
terhadap ekonomi digital Indonesia yang terus 
tumbuh pesat. Pasar saham secara keseluruhan juga 
akan diuntungkan karena pencatatan akan meningkatkan 
daya tarik pasar Indonesia di mata investor asing, yang 
berpotensi menyebabkan lebih banyak aliran ke 
seluruh pasar secara umum. Kami tentu melihat hal ini 
sebagai hal yang baik untuk pertumbuhan pasar 
modal Indonesia serta ekonomi nasional.

Mandiri Sekuritas 
sebagai Penjamin 

Pelaksana Emisi Efek 
dalam IPO Bukalapak

Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, didampingi (kiri-kanan):
Bapak Yogi Heditia Permadi, Direktur Utama BJB Sekuritas, Bapak Yuddy Renaldi, 
Direktur Utama Bank BJB, Bapak Inarno Djajadi, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, 

dan Bapak Oki Ramadhana, Direktur Utama Mandiri Sekuritas pada
Peluncuran PED Pertama di Indonesia; BJB Sekuritas.

Ibu Silva Halim, Direktur Capital Market Mandiri Sekuritas dan
Bapak Rachmat Kaimuddin, CEO Bukalapak dalam IPO Bukalapak.
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CSR: Donasi Mandiri Sekuritas untuk 
Penanggulangan Pandemi

MOST Carnaval 2021

Mandiri Sekuritas kembali menyalurkan donasi untuk penanggulangan 
pandemi Covid-19 melalui dukungan terhadap inisiatif Rumah Oksigen 
Gotong Royong yang diinisiasi oleh GoTo Group, Kamar Dagang dan 
Industri (KADIN) Indonesia, PT Aneka Gas Industri Tbk (Samator Group), 
Master Steel, Tripatra Engineers and Constructors, Halodoc, beserta 
Yayasan Anak Bangsa Bisa (YABB). Mandiri Sekuritas memberikan 
donasi sebesar Rp200.000.0000 (dua ratus juta rupiah) guna 
mendukung pembangunan dan pengoperasian Rumah Oksigen 
Gotong Royong yang berlokasi di Pulogadung, Jakarta Timur. 

Rumah Oksigen Gotong Royong merupakan fasilitas isolasi mandiri 
terpusat semi-permanen yang dilengkapi dengan suplai oksigen dan 
tempat tidur perawatan bagi warga yang terpapar Covid-19 dengan 
gejala ringan. Melalui fasilitas ini, masyarakat yang terpapar Covid-19 
bisa menjalani perawatan hingga sembuh dan yang utama tidak 
menularkan ke anggota keluarganya. Pasien yang dirawat di Rumah 
Oksigen tidak akan dikenakan biaya atau gratis.

Mandiri Sekuritas menggelar MOST Carnaval 2021 pada 15 Juni 
hingga 31 Agustus 2021 lalu untuk seluruh nasabah dari 
Sabang sampai Merauke. MOST Carnaval 2021 adalah 
sebuah program promosi yang telah terselenggara sejak 
tahun 2020 untuk meningkatkan minat nasabah berinvestasi di 
berbagai produk mulai dari saham, reksa dana, dan obligasi. 
Program yang diluncurkan juga dalam rangka memperingati 
Hari Ulang Tahun (HUT) Mandiri Sekuritas ke-21 pada Juli 
lalu tersebut diikuti oleh lebih dari 2.000 nasabah.

Keluar sebagai pemenang utama MOST Trading Challenge 
yang merupakan salah satu cabang kompetisi trading saham 
pada MOST Carnaval 2021 adalah Fillbert Rustan, Gen-Z 
berusia 21 tahun yang membawa pulang tambahan hadiah 
Reksa Dana MIPU 2 senilai Rp50 juta. Tentang pencapaian ini, Fillbert mengatakan, “Saya mengawali 

investasi pasar modal saat pandemi mulai melanda atau sekitar 
Juli 2020 karena lebih banyak waktu di rumah. Menurut saya 
trading saham layaknya berbisnis, dimana kita berusaha 
membangun aset untuk mencapai berbagai tujuan keuangan 
masa depan. Dalam trading kita harus mampu menentukan 
apakah kita sebagai swing trader, scalper, atau full time trader 
berdasarkan kegiatan, pro�l risiko, dan kemampuan keuangan. 
Saya sendiri memilih sebagai swing trader karena masih 
membagi waktu dengan kesibukan kuliah. Ke depan, saya 
berharap bisa membangun bisnis sambil terus melanjutkan 
investasi di pasar modal.” 

Nantikan berbagai program promosi investasi Mandiri Sekuritas 
untuk memperkaya seni berinvestasi, pantau terus sosial media 
kami: Instagram: @mandiri_sekuritas. 
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Bapak Hasan Fawzi, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia,
Ibu Theodora Manik, Direktur Retail and Treasury Mandiri Sekuritas,

dan Bapak Oki Ramadhana, Direktur Utama Mandiri Sekuritas dalam
Penutupan MOST Carnaval 2021.

Fillbert Rustan, Pemenang Utama MOST Trading Challenge
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Acara serah terima donasi Rumah Oksigen Gotong Royong dilakukan secara virtual, Selasa, (31/8), dan dihadiri oleh Ibu Theodora Manik, Direktur Retail and 
Treasury Mandiri Sekuritas dan Ibu Monica Oudang, Chairwoman YABB. Donasi ini merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan 

(Corporate Social Responsibility/CSR) Mandiri Sekuritas untuk mendukung pemerintah dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Selain donasi untuk Rumah Oksigen Gotong Royong, Mandiri Sekuritas juga memberikan donasi sebesar Rp75.000.000 
(tujuh puluh lima juta rupiah) melalui melalui Self-Regulatory Organization (SRO) yang terdiri dari PT Bursa Efek Indonesia (BEI), 
PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam dalam rangka HUT ke-44 
Pasar Modal Indonesia. Donasi dalam gerakan bertema “Investasi Anda Menolong Sesama” tersebut antara lain akan 
digunakan untuk mendukung program vaksinasi di beberapa daerah di luar Jakarta, santunan kepada ahli waris 
Tenaga Kesehatan, bantuan pasokan, serta donor plasma. 

Dalam rangka Hari belanja Online Nasional (Harbolnas), 
Mandiri Sekuritas menyelenggarakan MOST 11.11 mulai 
11  November 2021 hingga 11 Desember 2021. MOST 11.11 
merupakan program promosi bagi para calon nasabah 
yang baru akan memulai investasi. Nikmati pembukaan 
rekening investasi, dengan minimal deposit sebesar 
Rp11.000. Yuk, ikuti keseruannya! 

Syarat dan Ketentuan MOST 11.11 dapat dilihat melalui 
link berikut bit.ly/MOST11Rb 

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Care Center 
di nomor 14032 atau e-mail care_center@mandirisek.co.id 

*Syarat dan Ketentuan Berlaku 

Gebyar Promo Mandiri Sekuritas:
Raih Ekstra Untung melalui
MOST 11.11


