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Kemudahan Belajar Trading Saham bersama Komunitas Tetra 
 
JAKARTA — Selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), aktivitas secara online terus 
meningkat, termasuk dalam hal belajar dan transaksi saham. Tentu saja hal ini disikapi positif oleh 
berbagai pihak yang terkait, seperti perusahaan sekuritas maupun komunitas trading. PT Tetra 
Digital Investindo, yang bermitra dengan PT MNC Sekuritas, baru-baru ini meluncurkan aplikasi 
TETRA SAHAM pada hari Jumat (15/05). 
 
Komunitas Tetra (Teman Trading) sudah bekerja sama MNC Sekuritas sebagai salah satu mitra 
komunitas sejak 2018. Komunitas ini terus berkembang, baik dari jumlah anggota maupun aktivitas 
edukasi saham yang digelar. Untuk mendukung perkembangan tersebut, aplikasi TETRA SAHAM 
diluncurkan sebagai one-stop integrated apps untuk belajar saham dan melakukan analisa secara 
komprehensif berbasis analisis teknikal dan fundamental.  
 
Founder Aplikasi TETRA SAHAM, Luke Syamlan menjelaskan bahwa aplikasi ini merupakan 
pembaruan dari aplikasi yang sebelumnya ada sejak Desember 2017 yaitu TETRA X CHANGE. Dengan 
Aplikasi TETRA SAHAM, pengguna dapat mengakses riset dan opini market harian, screening saham-
saham potensial, dan sinyal yang dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan sebelum 
transaksi saham. 
 
Selain kemudahan untuk bertransaksi saham, aplikasi ini juga memungkinkan masyarakat untuk 
memulai transaksi saham. Calon investor akan diarahkan melakukan pembukaan rekening dengan 
MNC Sekuritas secara online, sehingga memungkinkan rekening saham secara cepat, tanpa harus 
mengirimkan dokumen fisik.  
 
Head of Marketing Online Trading MNC Sekuritas Thomas Darmawan menjelaskan MNC Sekuritas 
juga terus aktif menyelenggarakan kegiatan edukasi saham, serta menggandeng komunitas trader/ 
investor supaya semakin banyak menjangkau masyarakat dalam mengenal pasar modal. Pihaknya 
berharap jumlah investor saham dan tingkat literasi pasar modal akan semakin berkembang. 
 
 

*** 
 
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) 
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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 


