
 
SIARAN PERS 
 
UNTUK SEGERA DITERBITKAN                     No. 003/MKT/II/2020 
 

MNC Sekuritas dan Pegadaian Gelar Edukasi Investasi Milenial 
 

JAKARTA – Porsi investor pasar modal dari generasi milenial yang meningkat setiap tahun 
secara tidak langsung menunjukkan peningkatan minat investasi saham anak muda 
Indonesia. Hal ini dapat terwujud dengan adanya kolaborasi antara berbagai pihak untuk 
menyelenggarakan kegiatan edukasi dan inklusi. Di era serba kolaborasi ini, PT MNC 
Sekuritas bersama dengan PT Pegadaian (Persero) menyelenggarakan seminar pengelolaan 
keuangan bertajuk “Unexpected Benefits for Your Future: Invest Today, Save Everyday” yang 
digelar di Institut Pertanian Bogor pada Senin (10/02/2020). 
 
Kegiatan edukasi bagi generasi muda yang diselenggarakan MNC Sekuritas dan Pegadaian ini 
bertujuan untuk memperkenalkan investasi saham dan emas sejak dini. Acara yang dihadiri 
oleh 350 mahasiswa ini turut menghadirkan beberapa pembicara, di antaranya Head of 
Investment Gallery PT MNC Sekuritas Andri Muharizal Putra dan Assistant Vice President 
Komunikasi Literasi dan Inklusi PT Pegadaian (Persero) Khoiriyah Dwi Putranti. 
 
Head of Investment Gallery MNC Sekuritas Andri Muharizal Putra mengungkapkan 
Perseroan berupaya mengikuti gaya kekinian dalam berinvestasi, salah satunya adalah 
melalui utilisasi platform digital. Pentingnya memulai investasi sejak dini perlu difasilitasi 
dengan wadah untuk belajar dan bertransaksi saham sebelum menjadi real investor. Oleh 
sebab itu, MNC Sekuritas telah mengembangkan MNC Virtual Trade, aplikasi virtual trading 
yang telah terintegrasi dengan aplikasi MNC Trade New.  
 
“Sebelum terjun langsung di pasar modal, generasi milenial dapat menggunakan MNC 
Virtual Trade untuk belajar bertransaksi saham dengan dana virtual dalam real trading 
environment. Kami berharap MNC Virtual Trade dapat menjadi pintu gerbang investasi 
saham secara real di Pasar Modal Indonesia,” jelas Andri. 
 
Di lain pihak, senada dengan MNC Sekuritas, Assistant Vice President Komunikasi Literasi 
dan Inklusi PT Pegadaian (Persero) Khoiriyah Dwi Putranti mengungkapkan pihaknya telah 
berkolaborasi erat dengan MNC Sekuritas. Seminar kali ini bukan kali pertama menggandeng 
MNC Sekuritas. Pihaknya terbuka dengan kerjasama dengan MNC Sekuritas untuk kemajuan 
industri jasa keuangan Indonesia ke depannya, termasuk dalam pengembangan gadai saham 
digital. 
 
“Sejak tahun 2017 Pegadaian melakukan transformasi perusahaan. Salah satu cara yang 
ditempuh untuk mensukseskan upaya transformasi tersebut adalah dengan menjadikan 
generasi milenial sebagai salah satu fokus utama dalam pengembangan bisnis. Dengan 
diselenggarakannya kegiatan ini, semoga generasi milenial khususnya para mahasiswa 
termotivasi untuk melakukan investasi sejak dini sehingga mampu mengelola keuangan 
dengan baik dan bijak,” jelas Khoiriyah. 
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Tentang PT MNC Sekuritas 

PT MNC Sekuritas adalah anggota dari BEI (Bursa Efek Indonesia) yang merupakan perusahaan terafiliasi 
dengan PT MNC Investama, Tbk melalui PT MNC Kapital Indonesia, Tbk sebagai pemegang saham mayoritas. Di 
bawah naungan MNC Group sebagai group media terbesar dan terintegrasi di Asia Tenggara. PT MNC Sekuritas 
telah berkiprah di dunia Pasar Modal Indonesia sejak tahun 1989.  

Sejalan dengan visinya untuk menjadi perusahaan sekuritas terbaik dan terpercaya di Indonesia, PT MNC 
Sekuritas memiliki divisi lengkap untuk memberikan pelayanan maksimal, di antaranya Equity, Fixed Income, 
Investment Banking, dan Research. Menyadari perkembangan era digital dan kebutuhan nasabah akan 
transaksi yang mudah, cepat, dan praktis, PT MNC Sekuritas juga telah dan terus mengembangkan sistem 
Online Trading yaitu MNC Trade New dan MNC Trade Syariah yang dapat diakses melalui perangkat apa saja 
(PC, basis Android & iOs). 

Sesuai taglinenya “Invest with The Best”, PT MNC Sekuritas membuktikan komitmennya untuk selalu menjadi 
yang terbaik. 

(PT MNC Sekuritas - Invest with The Best) 
 
 
 
Untuk informasi lebih lanjut hubungi: 
 Kantor Pusat PT MNC Sekuritas: 

Nathania 
Corporate Communication & Corporate Secretary PT MNC Sekuritas 
MNC Financial Center 16th Floor 
Jalan Kebon Sirih No. 21 - 27 
Jakarta 10340 
Call Center : 1 500 899 (tekan 3) 
Telp.  : +62-21-2980 3111 ext. 52107 
HP  : 0812.90.227.998 
Email : nathania.lukman@mncgroup.com 

 


