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MNC Sekuritas Dukung Edukasi & Literasi Keuangan di UNIKA Atma Jaya 
 

JAKARTA – MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) 
dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam 
penghargaan. MNC Sekuritas aktif menggelar kegiatan edukasi dan literasi keuangan, 
khususnya terkait pasar modal, ke berbagai kalangan. Salah satunya melalui Galeri Investasi 
di berbagai universitas dan sekolah tinggi di Indonesia. 
 
Dalam rangka meningkatkan literasi keuangan masyarakat, termasuk di kalangan muda 
sebagai generasi penerus bangsa, MNC Sekuritas mendukung edukasi dan literasi keuangan 
mengenai investasi reksa dana kepada mahasiswa UNIKA Atma Jaya pada Selasa 
(14/02/2023). Direktur Capital Market MNC Sekuritas Afen turut hadir dalam pembukaan 
acara dan penyerahan hadiah doorprize berupa unit penyertaan reksa dana. 
 
Dalam Edukasi Keuangan di UNIKA Atmajaya, acara dibuka secara resmi oleh Rektor UNIKA 
Atmajaya Agustinus Prasetyantoko dan Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan 
Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi. Sementara 
itu, pengenalan produk investasi di pasar modal disampaikan oleh Direktur Pengembangan 
PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik dan pengenalan produk reksa dana di aplikasi 
MotionTrade disampaikan oleh Head of Mutual Fund MNC Sekuritas Agustina Endah 
Ningrum. 
 
"Kami membuka akses seluas-luasnya bagi siapa pun untuk belajar tentang investasi di pasar 
modal, baik di saham maupun reksa dana. MNC Sekuritas menyediakan berbagai macam 
program edukasi yang bisa diikuti secara umum termasuk mahasiswa. Selain itu, kami juga 
mendorong mahasiswa agar dapat mencoba merasakan secara langsung berinvestasi reksa 
dana melalui aplikasi MotionTrade, yang menyediakan 158 produk reksa dana dari 31 
Manajer Investasi yang terkemuka di Indonesia,” ujar Afen. 
 
Afen menjelaskan, MNC Sekuritas menyambut baik inisiatif untuk mensosialisasikan 
investasi pasar modal di kalangan kampus. YTD 31 Desember 2022, MNC Sekuritas telah 
menggelar lebih dari 800 kegiatan edukasi, yang diikuti oleh lebih dari 162 ribu peserta. 
Menurutnya, generasi muda akan menjadi penerus perekonomian Indonesia sehingga 
memegang peranan besar dalam menggerakkan ekonomi. 
 
"Kami berharap dengan adanya edukasi serta keberadaan Galeri Investasi Digital UNIKA 
Atma Jaya juga dapat membantu memberikan pendampingan bagi mahasiswa yang ingin 
mengenal lebih dalam tentang investasi di pasar modal, sehingga mahasiswa semakin 
tertarik untuk berinvestasi,” tutup Afen.  
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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 (BCAP) 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 
Email : nathania.lukman@mncgroup.com 


