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MNC Sekuritas Kembali Sabet Penghargaan di Bidang Digital
JAKARTA — Untuk kedua kalinya di tahun ini, PT MNC Sekuritas berhasil meraih penghargaan di bidang
digital. MNC Sekuritas menyabet penghargaan “Indonesia Digital Innovation Award 2018” kategori
perusahaan sekuritas yang digelar oleh Warta Ekonomi, Jumat (25/05). Sebelumnya, Perseroan meraih
Peringkat Kedua “Digital Brand of The Year 2018” kategori Perusahaan Sekuritas dalam acara “Infobank
7th Digital Brand Awards 2018” bulan April lalu.
Perubahan zaman menuju era digital terasa semakin cepat. Untuk dapat bertahan dalam menghadapi
arus perkembangan teknologi, pelaku bisnis harus dapat beradaptasi dan berinovasi secara digital.
Berdasarkan Riset Indonesia Digital Innovation Award 2018 yang dilakukan oleh Warta Ekonomi, MNC
Sekuritas dinilai sebagai perusahaan sekuritas yang mampu mengimplementasikan inovasi digital dalam
kegiatan operasional sekaligus berhasil meningkatkan kinerja bisnisnya.
Apresiasi yang diberikan oleh Warta Ekonomi merupakan rangkaian akhir dari riset yang dilakukan
melalui dua tahap. Pertama, desk research yaitu penelitian terhadap kinerja industri terkait di Indonesia
dan implementasi inovasi digital pada industri tersebut. Data-data dikumpulkan melalui publikasi
perusahaan ataupun berita-berita terbaru berisikan informasi terkait yang dibutuhkan. Tahap kedua
adalah assessment, yaitu penilaian terhadap kinerja perusahaan dan kinerja inovasi digital pada
perusahaan terkait berdasarkan data yang ada.
Dalam menentukan perusahaan dengan inovasi digital terbaik, tim riset Warta Ekonomi menggunakan
beberapa kriteria penilaian antara lain:
1. Inovasi digital yang dilakukan selama dua tahun terakhir (2016 – 2017);
2. Keunggulan inovasi digital yang dilakukan;
3. Manfaat inovasi digital tersebut bagi perusahaan; dan
4. Manfaat inovasi digital bagi stakeholder (konsumen dan pihak eksternal lainnya).
Saat ditemui di sela-sela acara penganugerahan, Direktur IT & Online Trading MNC Sekuritas
menyatakan MNC Sekuritas tidak pernah berhenti menelurkan terobosan digital, baik dalam bentuk
aplikasi online trading saham yang memudahkan nasabah dalam bertransaksi, maupun sistem yang
mudah dioperasikan oleh tim operasional dan tenaga pemasarannya. Semuanya merupakan bukti
keseriusan MNC Sekuritas dalam menjawab kebutuhan investasi saham di era digital.
“Aplikasi online trading saham MNC Sekuritas yaitu MNC Trade New sangat canggih dan user-friendly.
Dengan fitur transaksi saham terbaik “Super Order” membantu nasabah dalam memaksimalkan profit
dan meminimalisir potensi kerugian,” jelas Fifi.
Fifi mengungkapkan, Perseroan menyadari bahwa kesadaran masyarakat Indonesia untuk berinvestasi di
pasar modal perlu didukung oleh sistem perdagangan saham online yang mudah digunakan segala
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kalangan, serta dilengkapi dengan fitur yang dapat melakukan transaksi secara otomatis sesuai order
nasabah.
Atas dasar itu pula, MNC Sekuritas juga mengembangkan aplikasi online trading saham berbasis syariah
untuk melengkapi aplikasi sebelumnya, sehingga meluncurkan MNC Trade Syariah pada Ramadhan 2017
lalu. MNC Trade Syariah telah dievaluasi dan resmi mendapatkan sertifikat kesesuaian syariah dari
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dengan nomor 004.41.02/DSNMUI/V/2016.
Selain itu, MNC Trade Syariah dikembangkan sesuai dengan aturan fatwa DSN-MUI No.80/DSNMUI/III/2011. Sehingga, nasabah dapat bertransaksi saham sesuai dengan prinsip syariah, antara lain
hanya dapat melakukan transaksi beli atas saham-saham perusahaan yang terdaftar di Daftar Efek
Syariah (DES), hanya dapat membeli saham sesuai ketersediaan dana dalam Rekening Dana Nasabah
(cash basis), tidak ada dana pinjaman (limit trading), tidak ada margin trading, tidak dapat melakukan
transaksi short selling (penjualan saham yang bukan miliknya).

***
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)
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