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Komitmen Terapkan ESG, MNC Sekuritas Hijaukan RPTRA Gondangdia 
 
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 hal tersebut, MNC Sekuritas dan MNC Peduli menyelenggarakan kegiatan Corporate Social 
Responsibility (CSR) secara konsisten dan berkelanjutan dengan harapan membawa dampak positif 
bagi lingkungan sekitar. 
 
Menyambut Hari Lingkungan Hidup (World Environment Day), MNC Sekuritas menyelenggarakan 
kegiatan CSR berupa penyerahan donasi 150 pot tanaman hijau untuk Ruang Terbuka Publik Ramah 
Anak (RPTRA) Gondangdia pada Kamis (02/06/2022). Kegiatan ini terselenggara berkat sinergi antara 
MNC Sekuritas dengan MNC Peduli, Kelurahan dan RPTRA Gondangdia, serta SDN Gondangdia 05 
Pagi. Dalam kegiatan CSR sebelumnya, MNC Sekuritas berupaya meningkatkan kepedulian 
lingkungan melalui CSR pelatihan daur ulang sampah plastik di Bantar Gebang, Kota Bekasi dan 
kepedulian sosial melalui santunan untuk Panti Asuhan Nurul Iman Jafariah Jakarta.  
 
Direktur Capital Market MNC Sekuritas Afen mengungkapkan tema CSR yang diangkat adalah ‘Plants 
for a Future’. Afen berharap inisiatif yang sederhana ini dapat menjadi langkah nyata MNC Sekuritas 
dalam menghijaukan fasilitas publik, sekaligus bentuk inisiatif MNC Sekuritas dalam penerapan 
Environment, Social dan Governance (ESG). 
 
“Kami meyakini hal-hal kecil dapat berdampak besar jika dilakukan oleh banyak pihak. Kami ingin 
menjadi bagian dari pihak-pihak yang membawa perubahan. MNC Sekuritas juga menggandeng 
karyawan MNC Group untuk berpartisipasi berupa donasi yang kemudian diberikan dalam bentuk 
tanaman. Menjadikan bumi tempat tinggal yang nyaman bagi generasi berikutnya adalah tanggung 
jawab kita bersama,” jelas Afen. 
 
Di sisi lain, Lurah Gondangdia Ichsan Kamil mengungkapkan dukungannya terhadap 
penyelenggaraan CSR ini. Ichsan menyambut baik adanya penyelenggaraan kegiatan CSR di RPTRA 
Gondangdia ini. 
 
"Kami menyambut sangat  baik sekali upaya pelestarian lingkungan khususnya di kawasan Jakarta 
Pusat yang minim lahan terbuka hijau. Kami berharap kegiatan ini bersifat sustainable dan kami siap 
memfasilitasi kegiatan serupa dengan dampak simultan seperti ini di masa depan," jelas Ichsan. 
 
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Sekolah SDN Gondangdia 05 Pagi Farida mengungkapkan bahwa 
pihaknya berterima kasih kepada MNC Sekuritas atas inisiatif ini. Menurutnya, kegiatan ini menjadi 
wadah edukasi lingkungan hidup yang baik khususnya bagi para siswa SDN Gondangdia 05 Pagi. Para 
siswa dilibatkan dalam proses menanam tanaman pot, sehingga mereka dapat belajar pentingnya 
menjaga lingkungan hidup sejak dini. 
 
"Kami sangat mendukung  kegiatan ini dan berterima kasih pada seluruh pihak, sehingga acara ini 
dapat terselenggara dengan baik. Kami berharap kegiatan ini dapat menginspirasi para siswa untuk 
mencintai dan menyayangi tanaman sebagai ciptaan Allah," tutup Farida. 
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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 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 


