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MNC Sekuritas Siap Sukseskan Penjualan Sukuk Ritel Seri SR-010 
 
JAKARTA — Setelah sebelumnya secara resmi ditunjuk sebagai agen penjual oleh Direktorat Jenderal 
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, PT MNC 
Sekuritas menyatakan siap untuk mensukseskan penjualan Sukuk Negara Ritel seri SR-010 Tahun 2018. 
 
SR-010 adalah Sukuk Negara Ritel seri ke-10 yang merupakan Surat Berharga Syariah Negara yang 
diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset. Sukuk 
Negara Ritel SR-010 dijual di Pasar Perdana hanya kepada individu Warga Negara Indonesia (WNI), yang 
dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, melalui Agen Penjual di Pasar 
Perdana. 
 
Ditemui di sela-sela acara Pembukaan Masa Penawaran Sukuk Negara Ritel seri SR-010 pada hari Jumat 
(23/02), Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina menyatakan bahwa pihaknya optimis dapat 
melebihi kuota penjualan yang telah ditetapkan pemerintah. 
 
“Ini bukan pertama kalinya MNC Sekuritas menjadi agen penjual Surat Berharga Negara. Pada tahun 
2016, kami juga ditunjuk sebagai agen penjual Sukuk Ritel seri SR-008, Savings Bond Ritel seri SBR-002, 
Sukuk Tabungan seri ST-001, dan dapat melampaui target penjualan Obligasi Negara Ritel seri ORI-013. 
Kali ini kami pun optimis bisa memenuhi kuota penjualan SR-010 yang ditetapkan,” kata Susy. 
 
Lebih lanjut dia menyatakan kebanggaannya telah berhasil menjadi salah satu dari dua perusahaan 
sekuritas yang terpililh sebagai agen penjual SR-010. Padahal, mayoritas agen penjual lainnya berasal 
dari industri perbankan. 
 
Dalam kesempatan yang sama, Fixed Income Analyst MNC Sekuritas I Made Adi Saputra berpendapat 
bahwa dengan tingkat imbal hasil 5,90 %, SR-010 masih menarik.  
 
“Dibandingkan dengan tingkat rata - rata suku bunga deposito perbankan saat ini yang sebesar 5,72% 
per tahun dan dengan suku bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang sebesar 5,75%, 
imbal hasil dari SR-010 sudah di atasnya,” jelas Made. 
 
Made melanjutkan, jika dibandingkan dengan pajak penghasilan atas imbal hasilnya, pajak atas imbal 
hasil SR-010 sebesar 15% lebih rendah dibandingkan dengan pajak deposito yang sebesar 20%.  
 
Tidak hanya itu, SR-010 juga memberikan kepastian imbal hasil kepada investor di tengah gejolak yang 
terjadi di pasar keuangan dalam beberapa waktu terakhir. Dengan beberapa pertimbangan tersebut, SR-
010 masih menarik bagi investor yang membutuhkan kepastian tingkat imbal hasil, resiko yang terukur 
dan keamanan investasi. 
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Hanya dengan minimum pemesanan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kelipatannya, 
investor dapat berinvestasi di SR-010 yang bertenor 3 tahun. Masa penawaran berlangsung mulai 
tanggal 23 Februari 2018 hingga 16 Maret 2018. Imbal hasil tetap (fixed coupon) dibayarkan secara 
periodik setiap bulan pada tanggal 10. 
 
Investor dapat dengan mudah melakukan pemesanan dengan mendatangi kantor cabang maupun Galeri 
Investasi MNC Sekuritas. Saat ini MNC Sekuritas telah memiliki 107 point of sales secara nasional, 
sehingga memudahkan investor untuk memperoleh informasi dan melakukan pemesanan SR-010. 

 
*** 

 
 
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 


