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MNC Sekuritas Bela Negara Menuju Indonesia Maju
JAKARTA — Setelah rangkaian Festival Bela Negara dibuka pada Rabu (19/8) lalu, acara yang
menyasar generasi milenial ini telah selesai digelar dengan sukses pada Rabu (26/8). Festival
tersebut diselenggarakan secara online dan ditayangkan nasional melalui channel live streaming
RCTI+. Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina menyatakan MNC Sekuritas tetap akan
mempertahankan idealisme sebagai perusahaan sekuritas lokal Indonesia yang memiliki tujuan agar
pasar modal Indonesia dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
“Berdasarkan data dari KSEI per Juli 2020, 46% jumlah investor saham berusia di bawah 30 tahun.
Hal ini berbanding lurus pula dengan dominasi investor saham MNC Sekuritas yang berusia 18-34
tahun. Kami memang berkomitmen penuh untuk mengembangkan edukasi dan literasi saham bagi
generasi milenial dimana 96 dari 135 point of sales kami adalah Galeri Investasi di kampus-kampus
yang tersebar di seluruh Indonesia,” jelas Susy.
Dukungan terhadap acara ini juga diberikan oleh PT Pegadaian (Persero). Setelah sukses bekerja
sama dalam beberapa kegiatan sebelumnya, kali ini PT Pegadaian (Persero) kembali mendukung
MNC Sekuritas dalam acara yang juga digelar sebagai bentuk perayaan kemerdekaan Republik
Indonesia ke-75.
Head of Unit Gadai Efek PT Pegadaian (Persero) Deni Hamzah ST, MBA, CWMA menyatakan
Pegadaian sebagai bagian dari sejarah Indonesia telah berdiri sejak 1901. Pegadaian terus
berkontribusi dan berinovasi untuk memajukan ekonomi Indonesia. Salah satunya dengan reaktivasi
produk gadai efek pada tahun 2019 sebagai salah satu alternatif pembiayaan berbasis surat berharga
yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
“Selain menyasar segmen institusi, produk gadai efek juga menyasar segmen milenial dan investor
ritel, sehingga turut berkontribusi pada likuditas dan transaksi di pasar modal. Kami berharap
investor domestik mampu bersaing dengan investor asing sebagai penggerak pasar. Dalam
mensukseskan inovasi produk ini, Pegadaian berkolaborasi dengan beberapa sekuritas, salah satunya
MNC Sekuritas. Kami melihat gadai efek cukup diminati investor milenial, ritel, maupun institusi,”
jelas Deny.
Sejumlah narasumber lain juga hadir dan menyampaikan pandangannya dalam Festival Bela Negara,
antara lain: Rektor Universitas Pertahanan Laksamana Madya TNI Dr. Amarulla Octavian, ST., M. Sc.,
DESD, CIQnR., CIQaR, Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI Prof. Dr. Ir. Bondan
Tiara Sofyan, M.Si., dan Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Barat Reza Sadat S., SE.,
MM.
“Nasib pasar modal 10 – 20 tahun mendatang berada di tangan generasi milenial. Jadilah investor
saham yang berkualitas. Seperti kata Bung Karno dalam pidato terkenalnya, ‘Beri aku 1000 orang
tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda niscaya akan kuguncangkan
dunia’,” tutup Susy.
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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 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
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Jakarta 10340
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