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[BANDUNG] Di penghujung tahun 2016, langkah strategis PT. MNC Securities dalam berekspansi dan 
memperluas jaringannya di Tanah Air ditutup dengan peresmian Galeri Investasi BEI Universitas 
Langlangbuana (UNLA) Bandung. Galeri Investasi BEI UNLA merupakan Galeri Investasi ke-37 MNC 
Securities, sekaligus merupakan point of sales ke-73 yang diresmikan pada hari Rabu, 21 Desember 
2016. Tentu saja ini semakin mengukuhkan MNC Securities sebagai perusahaan sekuritas dengan jumlah 
point of sales terbanyak di Indonesia. 
 
Adapun seremoni penandatanganan piagam kerjasama dan peresmian Galeri Investasi UNLA dilakukan 
oleh Rektor Universitas Langlangbuana Dr.H.R.AR. Harry Anwar, S.H., M.H., Senior Vice President Head of 
Investor Development Bursa Efek Indonesia (BEI) Irmawati Amran, dan Managing Director MNC 
Securities Kurnia Salim. 
 
Pada akhir acara peresmian Galeri Investasi, pihak BEI & MNC Securities memberikan edukasi kepada 
para dosen dan mahasiswa melalui Seminar Pasar Modal (SPM) dengan tema “Investasi di Pasar Modal 
Indonesia” dan “Investasi Saham itu Mudah.” Peresmian Galeri Investasi diharapkan menjadi pusat 
informasi dan edukasi Pasar Modal bagi dunia pendidikan di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan 
pengetahuan pasar modal bagi seluruh civitas akademika serta bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. 
Ini juga merupakan bukti bahwa MNC Securities terus menerus secara aktif mendukung pemerintah dan 
BEI dalam meningkatkan literasi masyarakat akan dunia pasar modal.  
 

Managing Director MNC Securities Kurnia Salim menyatakan manajemen MNC Securities melihat 

Bandung sebagai salah satu kota besar yang menjanjikan karena banyak nasabah potensial di wilayah 

Bandung. “Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi, Bandung adalah salah satu yang mencatatkan 

pertumbuhan ekonomi terbaik di Indonesia pada tahun 2015 lalu, di atas pertumbuhan rata-rata 

ekonomi nasional. Dengan pertumbuhan ekonominya yang pesat, Bandung menjadi salah satu kota 

favorit bagi MNC Securities semakin melebarkan sayap. Kami optimis kehadiran Galeri Investasi UNLA ini 

menjadi pelengkap dua point of sales MNC Securities terdahulu di wilayah Veteran dan Gatot Subroto, 

Bandung. Artinya, kami menjangkau seluruh segmen masyarakat di Bandung, termasuk mahasiswa dan 

dosen, serta praktisi pendidikan lainnya,” ujar Kurnia.  

 

Jeli melihat potensi di berbagai pelosok wilayah Indonesia berhasil membawa MNC Securities dalam 

ranking 3 besar perusahaan sekuritas swasta lokal yang tercatat di Bursa Efek Indonesia based on value 

per November 2016. YTD November 2016, MNC Securities juga mencatatkan pertumbuhan market 

sharenya sebesar 60,10 % dibandingkan tahun sebelumnya. Melalui berbagai inovasi dan peningkatan 

layanan bagi nasabah, MNC Securities berkomitmen untuk terus menjadi perusahaan sekuritas terbaik 

dan terpercaya di Indonesia.  

 

 

*** 

 



Tentang PT MNC Securities 

PT MNC Securities 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 Securities telah 
berkiprah di dunia Pasar Modal Indonesia sejak tahun 1989.  

Sejalan dengan visinya untuk menjadi perusahaan sekuritas terbaik dan terpercaya di Indonesia, MNC Securities 
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 Securities juga telah dan terus mengembangkan sistem Online Trading yaitu MNC Trade 
yang dapat diakses melalui perangkat apa saja (PC, basis Android & iOs). 

Sesuai taglinenya “Invest with The Best”, MNC Securities membuktikan komitmennya untuk selalu menjadi yang 
terbaik. Per Juni 2016, MNC Securities berada di Peringkat 13 dari 108 perusahaan sekuritas, dan merupakan 
perusahaan lokal peringkat kedua based on value. Terpilih sebagai Tax Amnesty Official Gateway dari total 19 
perusahaan sekuritas yang ditunjuk oleh pemerintah. Juga ditunjuk sebagai satu dari enam perusahaan sekuritas 
selling agent Surat Berharga Negara (SBN). Kinerja keuangan MNC Securities juga tumbuh cemerlang, di mana nilai 
transaksi pada tahun 2016 YTD November 2016 bertumbuh sebesar 107,3 % secara YoY dari tahun 2015. Dari sisi 
jaringan pemasaran, saat ini MNC Securities juga memiliki point of sales yang terbanyak di Indonesia. 

27 tahun terus dipercaya menjadi partner terbaik investasi Anda. 
(MNC Securities - Invest With The Best) 
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