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MNC Sekuritas Lanjutkan Ekspansi Point of Sales di 2020  
 
JAKARTA — Sebagai bentuk komitmen untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, MNC 
Sekuritas melanjutkan ekspansinya pada tahun 2020 dengan menambah jumlah point of 
sales.  Selain berupa poin Galeri Investasi yang merupakan kerja sama dengan pihak 
universitas/ kampus dan Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang merupakan 
kerja sama dengan regulator BEI, Perseroan juga menambah poin berupa kantor cabang di 
berbagai titik di Indonesia, tidak terkecuali di ibukota Jakarta. 
 
Mengawali 2020, MNC Sekuritas meresmikan cabang Bendungan Hilir pada Kamis 
(20/02/2020). Peresmian kantor cabang Bendungan Hilir ini ditandai dengan pengguntingan 
pita yang dilakukan oleh Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina dan Branch Manager 
MNC Sekuritas Cabang Bendungan Hilir Sutardi. Kegiatan tersebut turut disaksikan oleh 
Direktur IT & Online Trading MNC Sekuritas Fifi Virgantria, Head of Equity Retail & Online 
Trading MNC Sekuritas Afen Tjhong, Kepala Kantor Perwakilan Jakarta PT Bursa Efek 
Indonesia Bapak Marco Kawet, Ketua Dewan Pelaksana LSPPM Haryajid Ramelan, dan 
Founder Café Saham Jo Denie. 
 
Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina menyadari bahwa kebutuhan akan edukasi 
mengenai pasar modal semakin hari semakin bertambah. Namun, perlu dilakukan inovasi 
agar proses kegiatan edukasi maupun literasi pasar modal tidak terkesan kaku. Untuk itu, 
MNC Sekuritas cabang Bendungan Hilir pun akhirnya memilih konsep yang berbeda dari 
kantor cabang pada umumnya. 
 
“Kami mengusung tema kafe saham dengan tujuan agar nasabah semakin betah 
mengetahui berbagai hal tentang pasar modal. Terlebih lagi, kebiasaan meminum kopi 
sambil berbincang di kafe telah menjadi gaya hidup dewasa ini. Kami berharap calon 
nasabah dapat menikmati suasana yang lebih santai dan bersahabat, sehingga belajar 
investasi menjadi pengalaman yang menyenangkan,” jelas Susy. 
 
Tak hanya itu, di kantor cabang Bendungan Hilir, pihaknya juga menyediakan ruang training. 
Dengan fasilitas tersebut, Perseroan berkomitmen menyelenggarakan kegiatan edukasi 
secara rutin, dengan menghadirkan pembicara-pembicara yang kredibel di bidang pasar 
modal. Harapannya, lanjut Susy, nasabah dapat semakin cerdas dalam berinvestasi. Dengan 
kantor cabang ini, MNC Sekuritas telah memiliki 135 point of sales secara Nasional.  
 
Selain kemudahan akses informasi pasar modal, kemudahan membuka rekening saham 
secara online dan berinvestasi melalui aplikasi online trading MNC Trade New diyakini 
Perseroan akan semakin memudahkan masyarakat untuk mengenal pasar modal di Tanah 
Air. Susy menjelaskan, pengguna MNC Trade New dapat mengakses informasi lengkap 
mengenai pergerakan pasar saham secara keseluruhan maupun saham yang dipilihnya 
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secara spesifik dengan mudah melalui tampilan dan fitur aplikasi yang canggih dan user-
friendly. 

*** 
 
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. MNC Sekuritas telah berkiprah di dunia Pasar Modal 
Indonesia sejak tahun 1989.  

Sejalan dengan visinya untuk menjadi perusahaan sekuritas terbaik dan terpercaya di Indonesia, MNC Sekuritas memiliki 
divisi lengkap untuk memberikan pelayanan maksimal, di antaranya Equity, Fixed Income, Investment Banking, dan 
Research. Menyadari perkembangan era digital dan kebutuhan investor akan transaksi yang mudah, cepat, dan praktis, 
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”, MNC Sekuritas membuktikan komitmennya untuk selalu menjadi yang terbaik. 

(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 


