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MNC Sekuritas Luncurkan Wakaf Saham Digital Pertama di Indonesia “MNC Wakafku” 
 

JAKARTA – Pasar modal syariah semakin berkembang di Indonesia dan senantiasa 
menawarkan inovasi terutama dalam memberikan sejumlah pilihan produk untuk investor. 
Salah satu produk pasar modal syariah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan 
adalah wakaf saham. Wakaf dilakukan dengan menyerahkan harta manusia menjadi milik 
Allah atas nama umat, sehingga dapat digunakan untuk keperluan ibadah dan kesejahteraan 
umum.  
 
Potensi inilah yang digarap oleh PT MNC Sekuritas untuk meluncurkan program wakaf MNC 
Wakafku pada hari Rabu (08/05/2019). Seremoni peluncuran dengan menabuh rebana 
bersama-sama dilakukan oleh Direktur Pasar Modal Syariah Fadilah Kartikasasi, Direktur 
Utama Bursa Efek Indonesia Inarno Djajadi, Direktur Utama MNC Sekuritas, dan Ketua 
Pelaksana Badan Wakaf Indonesia (BWI) Mohammad Nuh. 
 
Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina menjelaskan pihaknya berperan sebagai 
penerima dan perantara wakaf yang diberikan investor pasar modal melalui MNC Wakafku, 
untuk disalurkan kepada badan pengelola wakaf yang telah secara resmi digandeng yaitu 
Badan Wakaf Indonesia (BWI). MNC Sekuritas sebagai fasilitator wakaf saham membuka 
kesempatan bagi perusahaan-perusahaan yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia, 
untuk menjadikan sahamnya sebagai wakaf produktif.  
 
“Merupakan suatu kehormatan bagi kami dapat menjadi pioneer perusahaan sekuritas yang 
mengembangkan program wakaf saham. MNC Wakafku merupakan program wakaf saham 
digital pertama di Indonesia. Dengan adanya MNC Wakafku, kami juga berharap dapat 
meningkatkan filantropi di pasar modal syariah,” jelasnya. 
 
Susy tidak menampik bahwa pemahaman tentang wakaf yang berkembang di masyarakat 
masih terbatas pada harta tak bergerak dan habis pakai seperti tanah dan bangunan. 
Namun, keberadaan MNC Wakafku menjadi alternatif bagi masyarakat mewakafkan saham, 
uang, dan surat-surat berharga.  
 
Implementasi wakaf menjadi lebih luas dan tidak terbatas pada definisi yang telah tercipta 
karena wakaf tersebut bersifat produktif. Adanya wakaf produktif juga dapat dijadikan 
sebagai alternatif bagi perusahaan untuk penerapan program Corporate Social Responsibility 
(CSR). 
 
Dalam acara peluncuran MNC Wakafku, beberapa perusahaan melakukan penyerahan 
wakaf, di antaranya PT MNC Kapital Indonesia Tbk yang memberikan wakaf saham senilai Rp 
100 juta dan PT Nusantara Sentra Kapital yang memberikan wakaf uang senilai Rp 5 juta. 
Sebelumnya, PT Hartadinata Abadi Tbk juga telah mewakafkan 100.000 lembar sahamnya 
melalui MNC Sekuritas. 
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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 nasabah 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 

 


