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MNC Sekuritas Gaet Investor Domestik Hingga Pelosok Negeri
BOGOR—Untuk mendorong masyarakat berinvestasi di pasar modal, PT MNC Sekuritas gencar
menggaet investor domestik hingga pelosok negeri dengan membuka 100 point of sales di
Indonesia.
Kegiatan investasi di Indonesia kini menjadi tren baru bagi para investor, baik investor pemula
maupun yang sudah berpengalaman. Salah satunya investasi dalam bursa pasar modal. Pada
dasarnya, berinvestasi dalam pasar modal merupakan suatu cara investasi tidak langsung (indirect
investment).
Saat ini, potensi pasar modal syariah juga tengah menjadi tren baru yang di lirik oleh PT Bursa Efek
Indonesia (BEI) dan berencana akan dikembangkan di Tanah Air.
Head of Capital Market MNC Sekuritas Andri Irvandi menilai pasar syariah Indonesia memang wajib
digarap serius dengan adanya potensi pasar yang besar namun belum tergarap dengan maksimal.
“Untuk itulah kami meresmikan Galeri Investasi Syariah BEI di Fakultas Ekonomi dan Manajemen
Institut Pertanian Bogor (FEM IPB) setelah minggu lalu meresmikan 2 Galeri Investasi Syariah di IAIN
Syekh Nurjati Cirebon dan IAIN Pontianak,” jelas Irvan di sela acara peresmian pada Rabu, 8
November 2017.
Peresmian Galeri Investasi Syariah BEI FEM IPB ditandai dengan seremoni pengguntingan pita.
Kemudian, penandatanganan piagam kerja sama yang dilakukan oleh Dekan FEM IPB Prof. Dr. Ir.
Yusman Syaukat, M. Ec., Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Nicky Hogan, dan Head of
Capital Market MNC Sekuritas Andri Irvandi.
Dengan peresmian ini, MNC Sekuritas berhasil tembus angka 100 point of sales. Menurut Irvan,
target 100 point of sales pada tahun 2017 telah dicapai pada bulan November ini, bahkan masih ada
beberapa Galeri Investasi BEI yang akan diresmikan hingga akhir tahun.
“Target 100 point of sales pada tahun 2017 telah dicapai. Kami masih mempunyai rencana
peresmian beberapa Galeri Investasi BEI di wilayah Bandung, Makassar, dan Bogor hingga akhir
tahun ini,” terang dia.
Menurut Irvan, pengenalan pasar modal di kalangan mahasiswa sejak dini akan membantu
mempersiapkan masa depan mereka dan membantu mencapai kebebasan finansial.
Berdasarkan data BEI, jumlah investor saham syariah terus mengalami peningkatan secara
signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, tercatat sebanyak 4.908 investor yang membuka

SIARAN PERS
UNTUK SEGERA DITERBITKAN

No. 31/MKT/XI/2017

rekening efek syariah. Jumlah ini bertumbuh 150% menjadi 12.283 investor saham syariah pada
tahun 2016.
Hingga tahun ini, pertumbuhan investor saham syariah masih menunjukkan tren positifnya. Data
BEI mencatat jumlah investor saham syariah mencapai 19.265 orang secara Year-to-Date (YTD)
September 2017, atau tumbuh 57% dibandingkan jumlah investor syariah pada 2016.
Meskipun pertumbuhan jumlah investor saham syariah tersebut terbilang signifikan, persentasenya
baru sekitar 3,2% dari 601.400 investor, total investor yang terdaftar di BEI hingga September 2017.

***
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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