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MNC Sekuritas Dukung Edukasi Pasar Modal di Universitas Nasional 
“Value Investing Bersama Lo Kheng Hong” 

 
 

JAKARTA – MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan 
perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan 
dengan komitmen pengembangan pasar modal Indonesia, MNC Sekuritas aktif berekspansi dan 
menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk melalui peresmian Galeri Investasi untuk 
menggarap investor milenial dan menanamkan kesadaran berinvestasi sejak dini. 
 
MNC Sekuritas mendukung kegiatan edukasi pasar modal yaitu seminar yang diselenggarakan oleh 
Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Nasional (FEB UNAS) dengan topik “Value Investing Bersama 
Lo Kheng Hong” pada Jumat (29/07/2022). Lo Kheng Hong adalah seorang value investor yang sudah 
tidak asing di kalangan investor saham, bahkan mendapat julukan Warren Buffett di Indonesia. 
Seminar ini dilaksanakan dalam rangka program Kampus Merdeka dan bertujuan mendekatkan para 
mahasiswa dan akademisi dengan industri keuangan, khususnya pasar modal. 
 
Head of Investment Gallery MNC Sekuritas Andri Muharizal menyampaikan, kegiatan edukasi ini 
sejalan dengan komitmen MNC Sekuritas untuk menanamkan pentingnya investasi sejak dini kepada 
generasi muda. Pihaknya berharap semakin banyak masyarakat yang mengenal pasar modal, 
termasuk investasi saham dan reksa dana. Apalagi, saat ini investor semakin mudah mengakses 
aplikasi online trading seperti MotionTrade, yang memudahkan proses pembukaan rekening hingga 
proses jual beli saham maupun reksa dana secara full online. 
 
“MNC Sekuritas memiliki 154 point of sales di seluruh Indonesia, termasuk di antaranya berupa 111 
Galeri Investasi, baik secara offline (kantor fisik) maupun online (digital). Untuk mendukung proses 
belajar investasi di pasar modal, MNC Sekuritas juga mempunyai MNC Virtual Trading, sehingga 
mahasiswa/i dapat berlatih trading menggunakan dana virtual dan merasakan langsung proses 
bertransaksi saham maupun reksa dana di aplikasi MotionTrade,” jelas Andri. 
 
Di dalam seminar ini, Value Investor Indonesia yaitu Lo Kheng Hong menjelaskan bahwa mahasiswa 
perlu memulai investasi di pasar modal di masa muda. Untuk memperoleh hasil yang menjanjikan, 
salah satu peluangnya adalah melalui investasi saham. Namun, kunci sukses dalam berinvestasi yaitu 
membaca laporan keuangan emiten yang akan dipilih dengan mempertimbangkan laba, penjualan, 
modal, dan sebagainya, seperti yang dilakukan oleh Warren Buffett. 
 
“Berinvestasi memang membutuhkan kesabaran untuk menanti hasil di masa depan karena 
tujuannya jangka panjang. Harta karun kekayaan terbesar yang ada di dunia adanya di pasar modal, 
bukan di bawah laut. Nilainya nyata dan transparan. Sangat disayangkan bila ada orang yang tidak 
mengenal pasar modal,” tutup Lo Kheng Hong. 
 

*** 

 
 
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 
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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 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 


