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MNC Sekuritas Luncurkan Produk Tabungan Saham dengan Proteksi 
Bersinergi dengan MNC Life melalui Produk MNC GEMESIN Plus  

 
JAKARTA – Pengetahuan masyarakat Indonesia terhadap tabungan masih cenderung 
terbatas pada tabungan konvensional, baik melalui celengan maupun tabungan di bank. 
Padahal, untuk dapat mengembangkan nilai investasi, ada alternatif tabungan lain yang 
dapat memberikan potensi keuntungan lebih besar. PT MNC Sekuritas meluncurkan produk 
tabungan saham dengan tambahan manfaat asuransi bernama MNC GEMESIN Plus, Senin 
(31/07). 
 
Acara peluncuran ditandai dengan penekanan layar sentuh pembukaan perdagangan dan 
penandatanganan piagam kerja sama antara Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina 
dan Direktur MNC Life Lilis Samsudin. 
 
Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina menjelaskan, MNC GEMESIN (Gemar 
Menabung Saham Indonesia) yang diluncurkan pada tahun 2016 merupakan bukti bahwa 
MNC Sekuritas senantiasa mendorong pengenalan masyarakat Indonesia akan investasi 
saham. 
 
Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya tingkat literasi keuangan pasar 
modal Indonesia adalah anggapan bahwa investasi saham butuh dana besar dan rumit 
untuk dipahami. Tidak heran, tingkat literasi pasar modal di Indonesia pada tahun 2016 baru 
mencapai 4,4%. 
 
“Investasi saham tidak serumit yang dibayangkan. Yang terpenting adalah menyisihkan uang 
untuk menabung saham secara rutin dan berkala. Melalui MNC GEMESIN Plus, nasabah 
dapat menabung mulai dari Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan,” jelas Susy. 
 
Susy menambahkan, pihaknya bersinergi dengan perusahaan asuransi jiwa di bawah 
naungan MNC Group yaitu PT MNC Life Assurance dalam melengkapi produk MNC GEMESIN 
dengan manfaat asuransi kecelakaan, sehingga nasabah mendapatkan investasi sekaligus 
proteksi. 
 
Direktur MNC Life Lilis Samsudin menjelaskan bahwa MNC Life menyediakan perlindungan 
asuransi bagi nasabah MNC Gemesin Plus berupa manfaat santunan duka akibat kecelakaan 
dengan total manfaat hingga Rp 500 juta.  
 
“Melalui kerjasama ini, kami juga ingin sekaligus mensosialisasikan bahwa peluang produk 
asuransi jiwa sebagai produk tambahan (gimmick) masih besar. Saat ini MNC Life memiliki 
mitra usaha untuk kerjasama strategis dalam konsep bundling produk/ gimmick, contohnya 
produk jasa transportasi online, anggota koperasi, jasa perjalanan wisata, tiket tempat 
wisata, TV berlangganan, royalty program, dll,” ujar Lilis.  
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Manfaat plus berupa santunan duka akibat kecelakaan selama 1 tahun dapat diperoleh 
nasabah MNC GEMESIN Plus dengan nilai premi yang sangat terjangkau, yaitu: Rp 10 ribu 
untuk mendapatkan nilai manfaat sebesar Rp 10 juta, Rp 15 ribu untuk nilai manfaat Rp 15 
juta, Rp 20 ribu untuk nilai manfaat Rp 20 juta, Rp 30 ribu untuk nilai manfaat Rp 30 juta, 
serta Rp 50 ribu untuk nilai manfaat Rp 50 juta. 
 
Antusiasme masyarakat terhadap produk tabungan saham MNC GEMESIN cukup tinggi. 
Jumlah nasabah MNC GEMESIN tumbuh hingga lebih dari 8 kali lipat pada tahun 2017. Susy 
berharap, MNC GEMESIN Plus semakin diminati melalui manfaat tambahan asuransi di 
dalamnya. 
 
 

*** 
 
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) 
 
Tentang PT MNC Life Assurance 
 
PT MNC Life Assurance merupakan perusahaan asuransi jiwa yang dimiliki oleh PT MNC Investama, Tbk, 
melalui anak perusahaannya, PT MNC Kapital Indonesia, Tbk, yang merupakan salah satu perusahaan investasi 
di bidang jasa keuangan yang terintegrasi dan terbesar di Indonesia. Sesuai visinya menjadi perusahaan 
asuransi jiwa nasional terbaik dan terpercaya dalam memberikan perlindungan dan perencanaan keuangan, 
MNC Life komitmen untuk terus berupaya memberikan jasa dan layanan terbaiknya bagi masyarakat. 
 
Menyadari pesatnya perkembangan financial technology di era digital saat ini, MNC Life berinovasi dengan 
meluncurkan mobile application yaitu Aplikasi Siaga yang dapat diunduh melalui play store untuk memberikan 
kemudahan masyarakat memiliki produk asuransi kecelakaan dengan mudah, cepat dan praktis.  
           
MNC Life memasarkan serangkaian lengkap produk asuransi jiwa melalui sistem multi-jalur distribusi 
diantaranya melalui dengan jajaran agen mandiri, alternate business channel, bancassurance, dan employee 
benefit.  
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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 Lt. 16 
Jalan Kebon Sirih No. 21 - 27 
Jakarta Pusat 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 

 
 Kantor Pusat PT MNC Life Assurance: 

Devi Tiarani 
Corporate Communication PT MNC Life Assurance 
MNC Financial Center Lt. 18 
Jalan Kebon Sirih No. 21 - 27 
Jakarta Pusat 10340 
Call Center : 1 500 899 (tekan 1) 
Telp.  : +62-21-2970 4288 ext. 56452 
Email : devi.tiarani@mnclife.com 
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