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Prajurit Nabung Saham Buktikan Komitmen Edukasi MNC Sekuritas  
 
JAKARTA — Sosialisasi pasar modal ke berbagai kalangan harus dilakukan secara masif dan agresif 
untuk memperkuat basis investor pasar modal di Tanah Air. PT MNC Sekuritas berupaya 
meningkatkan kuantitas maupun kualitas investor retail di Indonesia dengan merambah ke berbagai 
kalangan, salah satunya melalui Program Prajurit Nabung Saham. 
 
Dalam acara sosialisasi pasar modal di Markas Besar Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut 
(Mabes Seskoal), Rabu (14/11/2018), Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina dan Kepala Kantor 
Perwakilan Jakarta Bursa Efek Indonesia Marco Poetra Kawet disambut oleh Komandan Seskoal 
Laksamana Muda TNI Amarullah Octavian, serta para peserta sosialisasi yang berjumlah mencapai 
300 orang. 
 
Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina berharap Prajurit Nabung Saham menjadi budaya 
investasi yang terus digaungkan di kalangan para prajurit TNI dan PNS Seskoal. Mitos bahwa pasar 
modal hanya milik kalangan tertentu harus dipatahkan. Sosialisasi pasar modal kepada prajurit TNI 
dilakukan melalui produk tabungan saham yang sederhana dan mudah dipahami. 
 
“Tentunya kami jeli dalam menangkap peluang. MNC Sekuritas memperkenalkan Program Atlet 
Nabung Saham jelang ASIAN GAMES pada pertengahan tahun 2018. Bulan lalu, kami meluncurkan 
Program Karyawan Nabung Saham dengan menjalin kerja sama secara korporat. Melalui acara hari 
ini, kami ingin memperkenalkan Prajurit Nabung Saham. MNC Sekuritas secara proaktif ‘menjemput’ 
calon investor pasar modal dan mendorong untuk berani melangkah dalam berinvestasi,” jelas Susy. 
 
Produk tabungan saham yang disosialisasikan MNC Sekuritas adalah MNC GEMESIN Plus. Dana yang 
disisihkan hanya minimal Rp 100.000 (dan kelipatannya) per bulan. MNC GEMESIN Plus juga 
merupakan satu-satunya produk tabungan saham yang menawarkan manfaat perlindungan berupa 
asuransi kecelakaan. 
 
Komitmen untuk menjangkau masyarakat di Tanah Air juga diwujudkan melalui perpanjangan 
tangan Perseroan di daerah-daerah. Sebagai informasi, saat ini MNC Sekuritas telah memiliki 118 
point of sales. Hingga akhir Oktober 2018, total jumlah nasabah MNC Sekuritas telah mencapai 
hampir 44 ribu nasabah.  
 
Ekspansi MNC Sekuritas ke berbagai kalangan, komunitas, maupun masyarakat di daerah tidak 
berhenti sampai di situ saja. Susy menjelaskan, pihaknya akan meresmikan kantor cabang di 
Pangkalpinang dan Surabaya pada akhir bulan November 2018. 
 
“Dalam waktu dekat ini, calon nasabah juga dapat menikmati fasilitas virtual trading. Bukan hanya 
belajar menggunakan aplikasi online trading MNC Trade, mereka dapat langsung mempraktekkan 
transaksi jual beli, serta menggunakan fitur-fitur lainnya, sehingga dapat semakin yakin saat benar-
benar melakukan transaksi di pasar modal yang sesungguhnya,” 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 
Jalan Kebon Sirih No. 21 - 27 
Jakarta 10340 
Call Center : 1 500 899 (tekan 3) 
Telp.  : +62-21-2980 3111 ext. 52107 
HP  : 0812.90.227.998 
Email : nathania.lukman@mncgroup.com 

 


