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Sambut Hari Ibu, MNC Sekuritas dan Revlon Indonesia Ajak Karyawan Percantik Diri 
 
JAKARTA — Dalam rangka menyambut hari Ibu yang diperingati setiap tanggal 22 Desember, 
PT MNC Sekuritas menggandeng dengan Revlon Indonesia dalam menyelenggarakan Beauty 
Class pada hari Rabu, 19 Desember 2018 hingga Jumat, 21 Desember 2018 di MNC Financial 
Center, Jakarta. 
 
Direktur Utama MNC Sekuritas yang turut hadir dalam pembukaan acara tersebut 
menyatakan harapannya terhadap kegiatan yang mengangkat tema “BeYoutiful Mom Inside 
Out” tersebut. Peserta yang hadir sebanyak 60 orang karyawati MNC Sekuritas. 
 
“Kami dari manajemen MNC Sekuritas peduli dengan para ibu khususnya dan kalangan 
wanita pada umumnya. Melalui acara ini, kami ingin memberikan kesempatan bagi 
karyawati MNC Sekuritas, untuk tampil cantik dan inspiratif. Caranya adalah dengan tetap 
menjadi diri sendiri dan terus mempercantik diri dengan hal-hal positif dari luar maupun 
dalam,” jelas Susy. 
 
Susy menyatakan bahwa pihaknya yakin produktivitas karyawan akan tumbuh jika ada 
program pengembangan bagi karyawan serta iklim kerja yang kondusif. Selain itu, lanjutnya, 
pihaknya ingin membuka peluang bagi karyawati MNC Sekuritas untuk terus berkembang 
dan semakin aktif berkarya sehingga mereka perlu memiliki penampilan yang menarik. 
 
Dalam acara tersebut, MNC Sekuritas menjalin kerja sama dengan Revlon Indonesia. 
Sepanjang lebih dari 8 dekade, Revlon berhasil mempertahkankan posisinya sebagai salah 
satu brand kosmetik terkuat yang selalu menjadi trendsetter, dengan melahirkan produk-
produk legendaris seperti rangkaian Revlon Super Lustrous™ Lipstick dan Revlon ColorStay™.  
 
Sejalan dengan tujuan diselenggarakannya Beauty Class kali ini, Revlon berkomitmen untuk 
selalu berinovasi untuk memberikan produk terbaik yang membantu wanita untuk tampil 
cantik, percaya diri dan juga menginspirasi.   
 
“Sebanyak 4 dari 10 karyawan MNC Sekuritas adalah wanita. Di jajaran manajemen MNC 
Sekuritas, 3 dari 4 orang Direktur juga merupakan wanita. Kami percaya bahwa wanita dan 
pria dapat berkarya bersama-sama untuk menciptakan karya yang luar biasa,” kata Susy. 
 
Peranan perempuan kini sudah semakin berkembang. Di dunia pasar modal, misalnya, kini 
tidak lagi identik dengan aktivitas kaum lelaki. Menurut data Kustodian Sentra Efek 
Indonesia (KSEI) per April 2018, persentase investor laki-laki dan perempuan di pasar modal 
telah berubah, dari sebelumnya sebesar 70%: 30% menjadi 43%: 57%.  
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Susy berharap para wanita dapat mengembangkan bakat dan keahliannya, sehingga 
membawa inspirasi dan perubahan ke arah yang lebih baik lagi bagi keluarga, lingkungan 
sekitar, dan bangsa dan negaranya. 
 

*** 
 
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 

 


