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Duduki Puncak Peringkat Digital, MNC Sekuritas Kembali Raih Penghargaan Infobank 
Digital Awards 

 
JAKARTA – MNC Sekuritas membuktikan konsistensinya dalam mempertahankan 
engagement dan berinovasi untuk pendekatan konsumen secara digital. MNC Sekuritas 
meraih penghargaan “10th Digital Brand Awards 2021” dengan kategori The Best Corporate 
Brand dan Perusahaan Sekuritas Penjamin Emisi Aset Rp 1 Triliun ke Atas. Penghargaan 
diberikan oleh Majalah Infobank dan Isentia atas keberhasilan MNC Sekuritas dalam 
melakukan promosi produk atau jasa secara digital sepanjang tahun 2020. Acara awarding 
dilakukan pada Kamis (3/6/2021) dengan penilaian bertajuk “Digital Brand Survey 2021” 
menggunakan metode dan teknologi social media monitoring.  
 
Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina mengungkapkan rasa syukurnya karena MNC 
Sekuritas kembali meraih penghargaan Digital Brand Awards ini selama 5 tahun berturut-
turut, tepatnya sejak tahun 2017. Susy menambahkan, penghargaan ini merupakan hasil 
dari kerja keras yang telah dilakukan oleh tim MNC Sekuritas untuk mewujudkan digital 
presence di tengah masyarakat Indonesia. 
 
“Digitalisasi telah menjadi fokus utama yang tengah kami jalankan sejauh ini. Fokus ini pula 
yang membuat kami mampu meraih penghargaan dari Infobank selama 5 tahun berturut-
turut. Kami bangga karena mampu mempertahankan prestasi bergengsi ini. Keberhasilan ini 
tidak terlepas dari ekosistem digital MNC Group yang memiliki 370 juta basis pengguna yang 
terus berkembang, termasuk di antaranya 230 juta subscriber dan follower media sosial 
MNC Group,” jelas Susy. 
 
Hingga Mei 2021, tercatat lebih dari 300 kegiatan edukasi online telah diselenggarakan oleh 
MNC Sekuritas dengan total peserta mencapai lebih dari 160.000 peserta. Susy berharap, 
penghargaan ini dapat menjadi motivasi untuk MNC Sekuritas agar senantiasa berbenah diri 
dan menjadi lebih baik lagi dalam bidang digital ke depannya. Pihaknya juga berkomitmen 
untuk terus mengembangkan aplikasi online trading unggulannya, MNC Trade New, 
sehingga dapat menghadirkan kenyamanan dan kecepatan bertransaksi saham. 
 

*** 
 

 
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 (BCAP) 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). 
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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 
Email : nathania.lukman@mncgroup.com 


