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MNC Sekuritas Gelar Duel Gladiator Investasi 2018 
 
JAKARTA — Pengenalan terhadap dunia pasar modal tampaknya masih menjadi milik 
sebagian orang saja. Berdasarkan survey nasional literasi dan inklusi keuangan 2016 oleh 
Otoritas Jasa Keuangan, indeks literasi keuangan pada sektor pasar modal tergolong paling 
rendah dibandingkan industri jasa keuangan lainnya, yaitu sebesar 4.4%. Bahkan, tingkat 
inklusinya lebih kecil lagi yaitu 1.25%. 
 
Untuk meningkatkan minat generasi milenial terhadap pasar modal, PT MNC Sekuritas 
menyelenggarakan acara kompetisi pasar modal bagi mahasiswa/i Galeri Investasi MNC 
Sekuritas se-Jabotabek yaitu Duel Gladiator Investasi 2018 dengan tema ”Be a Smart Young 
Investor”, Selasa (28/8). Kompetisi yang digelar pertama kalinya pada tahun ini tersebut 
dikemas dalam berbagai bentuk lomba. 
 
Babak penyisihan yang digelar pada tanggal 13 – 16 Agustus 2018 lalu telah menyaring 
peserta kompetisi menjadi 4 (empat) tim finalis. Mereka memperoleh golden ticket menuju 
Final Duel Gladiator Investasi 2018 (Duel GI 2018). Para finalis ini berasal dari Universitas 
Mercubuana Jakarta, STIE Kesatuan Bogor, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Universitas 
Matana Serpong. 
 
Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina menjelaskan komitmen MNC Sekuritas untuk 
mensosialisasikan pasar modal kepada anak muda Indonesia terbukti dengan adanya 77 
Galeri Investasi MNC Sekuritas yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.  
 
“Melalui Duel GI 2018, kami berharap para mahasiswa mempunyai semangat dalam 
meningkatkan pengetahuan dan pengalaman berinvestasi saham sehingga mereka dapat 
berkompetisi dengan cara yang menyenangkan, berkesan sekaligus bermanfaat,” jelas Susy. 
 
Seperti halnya perhelatan antar negara ASIAN Games 2018, Susy menjelaskan pihaknya 
ingin menyemarakkan pasar modal Indonesia melalui berbagai “cabang” perlombaan, 
antara lain: Stocklab Competition yaitu sebuah permainan kartu simulasi pasar modal, Apa 
Kata GEMESIN yaitu menebak istilah-istilah pasar modal, serta Cerdas Bersama GEMESIN 
yaitu kuis adu cepat dan tepat dalam menjawab soal tentang pasar modal.  
 
Penamaan lomba tersebut diambil dari produk tabungan saham unggulan MNC Sekuritas 
yaitu MNC GEMESIN Plus, yang memang ditujukan bagi nasabah pemula, khususnya anak 
muda.  
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“Dengan investasi yang sangat terjangkau yaitu Rp 100.000,- per bulannya, kami ingin 
sebanyak-banyaknya anak muda Indonesia bisa mulai menabung saham, sehingga ekonomi 
Indonesia dapat bergerak maju berkat investor dalam negeri yang memerahputihkan pasar 
modal Indonesia,” tutup Susy. 
 

*** 
 
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 

 


