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MNC Sekuritas Dukung Edukasi Financial Planning dan Investasi 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. Untuk meningkatkan literasi pasar modal di tengah generasi muda, MNC 
Sekuritas terus aktif memberikan edukasi di kalangan mahasiswa untuk meningkatkan minat 
investasi serta menciptakan investor yang berkualitas di tanah air.  
 
Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina hadir sebagai pembicara dalam acara Fodim 
Iluni Discussion (FID) 2023 bertema “Entrepreneur vs Investor: Which One Must Go First” 
yang digelar oleh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Forum Diskusi Ilmiah UNIKA Atma Jaya 
pada Kamis (23/02/2023). Dalam kesempatan tersebut, Susy menyampaikan pentingnya 
perencanaan keuangan dan investasi, salah satunya di pasar modal. 
 
Susy menjelaskan, perencanaan keuangan bukan berarti merencanakan keuangan untuk 
menjadi kaya. Perencanaan keuangan merupakan proses untuk mengurangi tekanan akibat 
uang, memenuhi kebutuhan, serta mencapai tujuan keuangan yang diinginkan. Perencanaan 
keuangan dapat dilakukan melalui 5 (lima) langkah, antara lain memastikan arus kas positif, 
menabung untuk dana darurat, memiliki perlindungan asuransi, berinvestasi sesuai tujuan 
keuangan, serta melakukan evaluasi atas perencanaan keuangan. 
 
“Perencanaan keuangan dan investasi tentunya perlu dirancang dan diterapkan sejak dini. 
Perencanaan keuangan juga mencakup pemilihan instrumen investasi yang sesuai 
kebutuhan serta kemampuan Anda, misalnya di saham atau reksa dana yang aksesnya 
semakin mudah dan terjangkau melalui aplikasi MotionTrade,” ujar Susy.   
 
Sebagai informasi, UNIKA Atma Jaya merupakan salah satu Galeri Investasi Digital MNC 
Sekuritas dan Bursa Efek Indonesia. Susy berharap investor muda dari kalangan mahasiswa 
di UNIKA Atma Jaya memulai langkah perencanaan keuangannya sejak dini, sehingga 
mampu mencapai tujuan keuangannya di masa depan. 
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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 


