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MNC Sekuritas Gelar CSR Ramadhan 1439 H 

 

JAKARTA — Memaknai bulan Ramadhan yang penuh berkah, PT MNC Sekuritas menggelar 

program Corporate Social Responsibility (CSR) melalui acara Buka Puasa Bersama Yayasan 

Al-Islah Barokah di wilayah Jakarta Pusat, Rabu (23/05). Yayasan sosial yang berdiri sejak 41 

tahun lalu itu menaungi ± 100 orang anggota, terdiri dari lansia dan anak yatim. 

 

Semangat berbagi kepada para pengurus maupun anggota yayasan tersebut mengambil 

momentum bulan Ramadhan 1439 H di mana setiap amal kebaikan yang dilakukan, nilainya 

akan berlipat ganda. 

 

Acara tersebut dibuka dengan penampilan berupa nyanyian dari para lansia dan hafalan 

surat pendek persembahan anak yatim anggota yayasan. Sebagai tuan rumah, Sekretaris 

Umum Yayasan Al-Islah Barokah Hartono memberikan kata sambutan dan menyampaikan 

rasa terima kasih atas kepedulian MNC Sekuritas kepada pihak yayasan. 

 

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina menyatakan dalam sambutannya bahwa bulan 

Ramadhan juga dimaknai sebagai bulan kedermawanan. Hal itu mendorong Perseroan 

untuk berbagi dan bersedekah, sehingga dapat meringankan beban orang-orang yang 

membutuhkan. Kegiatan ini, lanjutnya, juga merupakan wujud tanggung jawab sosial 

perusahaan dalam bidang sosial. 

 

“Biasanya memang kami sangat aktif melakukan CSR dalam bidang edukasi pasar modal 

berupa sosialisasi atau seminar pengenalan investasi saham ke daerah-daerah bahkan 

hingga ke pelosok,” kata Susy. 

 

Pada tahun lalu, pihaknya melakukan program CSR yang menyasar kepada komunitas 

difabel yang dinaungi oleh Yayasan Difabel Mandiri Indonesia (YDMI). Program CSR bagi 

komunitas difabel mencakup kegiatan edukasi pasar modal dan pemberian dana bantuan 

berdasarkan total jumlah transaksi yang dilakukan nasabah MNC Sekuritas melalui aplikasi 

MNC Trade Syariah yang baru diluncurkan Perseroan pada bulan Ramadhan tahun lalu. 

 

“Tahun ini kami menyasar kepada segmen masyarakat berbeda sebagai penerima bantuan, 

sehingga MNC Sekuritas dapat menyentuh berbagai kalangan,” tutup Susy. 

 

Pihaknya berharap acara kebersamaan yang dilakukan, serta bantuan sosial yang diberikan 

dapat dikelola dengan baik dan membawa berkah di bulan suci ini.  
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Penyerahan bantuan sosial dilakukan oleh Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina 

kepada Bendahara Yayasan Al-Islah Barokah & Ketua Non-Panti Sosial Asuhan Anak (NPSAA) 

Ina Nasution. Juga dilakukan penyerahan bingkisan secara simbolis kepada perwakilan lansia 

Rumsih dan perwakilan anak yatim Dian Utami. Acara ditutup dengan ceramah dan buka 

puasa bersama. 

 

*** 
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 

 


