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MNC Sekuritas Dorong Literasi Keuangan di Kalangan Mahasiswa Semarang 
 

SEMARANG—Rendahnya tingkat literasi keuangan di Indonesia, membuat PT MNC Sekuritas mendorong 
edukasi di kalangan mahasiswa Semarang, terutama agar masyarakat lebih mengenal investasi di pasar 
modal. 
 
Hal itu dilakukan untuk mendukung ‘Bulan Inklusi Keuangan’ yang digelar serentak di seluruh wilayah 
Indonesia sepanjang Oktober 2017. MNC Sekuritas aktif menggelar dan terlibat dalam kegiatan edukasi 
untuk meningkatkan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Tanah Air. 
 
Berdasarkan survey Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat literasi keuangan di industri pasar modal pada 
2016 baru mencapai angka 4,4% dengan tingkat inklusi keuangan pada tahun yang sama sebesar 1,25%. 
Persentase tersebut masih terbilang kecil dibandingkan dengan industri jasa keuangan lainnya, seperti 
perbankan, asuransi, dan pembiayaan. 
 
Untuk itu, MNC Sekuritas bekerja sama dengan salah satu Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia – MNC 
Sekuritas yaitu Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang dalam acara Seminar Nasional Pasar Modal 
2017 bertajuk “Change The World by Investment” pada hari Sabtu, 7 Oktober 2017. 
 
Acara seminar tersebut dihadiri hampir 1.000 orang peserta dari kalangan mahasiswa dan dosen dari 
berbagai universitas dan sekolah tinggi di wilayah Semarang. Dengan mengangkat tema “Revolusi 
Generasi Investor Muda Sebagai Mesin Penggerak Perubahan Ekonomi Bangsa Melalui Investasi Saham” 
diharapkan seminar ini mampu menggerakkan para investor muda untuk mendongkrak perekonomian 
Indonesia melalui dunia pasar modal. 
 
Turut menjadi pembicara dalam acara seminar antara lain: Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah Prasetyo Aribowo, Kepala Bursa Efek Indonesia (BEI) Kantor 
Perwakilan Semarang Fanny Rifqi El Fuad, Head of Equity Retail MNC Sekuritas Afen Tjhong, dan 
President Director & Founder PT Astronacci International Gema Goeyardi.  
 
Dipandu oleh Founder Komunitas Investor Saham Pemula (ISP) Frisca Devi Choirina sebagai moderator 
talkshow, pembahasan materi mengangkat seputar potensi pengembangan ekonomi dan investasi di 
wilayah Jawa Tengah. Juga dibahas mengenai prospek pasar modal Indonesia dan program menabung 
saham oleh Bursa Efek Indonesia.  
 
Tidak berhenti sampai situ saja, para peserta juga memperoleh informasi mengenai cara menjadi 
investor saham, kemudahan bertransaksi saham secara online, serta produk menabung saham MNC 
Gemesin (Gemar Menabung Saham). Bagi mahasiswa yang tertarik dengan jual beli saham secara 
trading, Astronacci International juga memaparkan teknik analisa saham melalui pendekatan financial 
astrology dan bilangan fibonacci. 
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Head of Equity Retail MNC Sekuritas Afen Tjhong menyatakan harapannya terhadap para investor muda, 
khususnya kalangan mahasiswa yang hadir dalam acara ini. “Saya optimistis keterbukaan informasi bagi 
generasi milenial mampu membawa dampak positif bagi pasar modal Indonesia,” ujarnya. 
 
Sepuluh tahun lalu, kata Afen, kita belum tentu bisa memperoleh akses informasi mengenai cara 
investasi saham dengan mudah. Kini dengan mudahnya anak-anak muda mendapatkan edukasi, baik 
secara langsung maupun melalui social media yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan 
sehari-hari mereka. 
 
Saat ini MNC Sekuritas juga gencar mempromosikan produk menabung sahamnya yaitu MNC Gemesin 
(Gemar Menabung Saham Indonesia). MNC Gemesin (Gemar Menabung Saham Indonesia) adalah 
sebuah produk MNC Sekuritas yang mengajak masyarakat Indonesia untuk berinvestasi di pasar modal 
melalui share saving. Dengan minimal dana Rp 100.000,- (atau kelipatannya) per bulan, masyarakat 
diajak untuk menabung saham secara rutin dan berkala. 
 
Kelebihan menabung bersama MNC GEMESIN dapat dinikmati oleh nasabah karena tidak perlu 
melakukan order sendiri. Sistem yang smart dan fleksibel akan membantu nasabah menabung secara 
rutin dan teratur. Nasabah dibebaskan dari minimum fee dan market info.  
 
Selain itu, nasabah bebas menjual saham sewaktu-waktu dan menarik dana dari Rekening Dana Nasabah 
(RDN) melalui aplikasi Online Trading MNC Sekuritas: MNC Trade New atau MNC Trade Syariah. Bagi 
investor pemula, nasabah tidak perlu bingung memilih saham untuk ditabung karena ada 72 saham 
pilihan yang direkomendasikan berdasarkan riset dari tim analis Yuk Nabung Saham Bursa Efek 
Indonesia. 

 

*** 
 
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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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 

 


