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MNC Sekuritas Raih Penghargaan “Digital Brokerage of the Year”  
dalam The Asset Triple A Digital Awards 2018 

 
HONG KONG – Berkat kegigihan dalam memasarkan produk aplikasi saham berbasis online 
dan semakin meningkatnya eksistensi Perseroan secara digital, PT MNC Sekuritas berhasil 
meraih penghargaan internasional “The Asset Triple A Digital Awards 2018” kategori “Digital 
Brokerage of the Year” yang digelar oleh majalah keuangan The Asset dari Hong Kong, Selasa 
(02/04). Perseroan merupakan satu-satunya perusahaan dari Indonesia yang berhasil 
menjadi pemenang di antara perusahaan terkemuka lainnya di kawasan Asia Pasifik dan 
Timur Tengah. 
 
“The Asset Triple A Digital Awards” merupakan penghargaan yang diberikan kepada 
perusahaan-perusahaan yang unggul di industri sekuritas, perbankan serta asuransi. Selama 
hampir 20 tahun, The Asset telah mengembangkan metodologi ketat untuk memilih institusi 
dan individu terbaik yang menjalankan bisnis di kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah.  
 
Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina menyatakan dalam pernyataan tertulis bahwa 
penghargaan ini menjadi motivasi untuk MNC Sekuritas semakin berkembang di kemudian 
hari. MNC Sekuritas tidak pernah berhenti menciptakan inovasi digital, terutama berkaitan 
dengan pengembangan aplikasi online trading kebanggaannya yaitu MNC Trade New dan 
MNC Trade Syariah. Hal ini merupakan manifestasi dari kesungguhan MNC Sekuritas untuk 
menjadi mitra terbaik dalam berinvestasi saham di era digital. 
 
“Pencapaian MNC Sekuritas sebagai satu-satunya perusahaan sekuritas lokal yang mampu 
meraih penghargaan ini semakin memacu kami untuk mengembangkan digitalisasi dalam 
layanan dan jasa yang kami tawarkan, serta mengintegrasikannya dalam kegiatan 
operasional perusahaan, sehingga kami semakin kuat dan mampu bersaing di industri dalam 
negeri dan kancah internasional,” jelas Susy.   
 
Menurut Susy, kemudahan menjadi investor saham secara online dan kemudahan 
melakukan transaksi dalam genggaman menjadi faktor pendukung pertumbuhan signifikan 
investor retail MNC Sekuritas saat ini. Pasalnya, dari tahun ke tahun, jumlah pengguna 
aplikasi online trading Perseroan terus menunjukkan peningkatan. 
 
“Kami meyakini bahwa kesadaran masyarakat Indonesia untuk berinvestasi di pasar modal 
sangat perlu didukung oleh sistem online trading yang user-friendly, sehingga dapat 
digunakan oleh investor dari berbagai kalangan,” tutup Susy. 
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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 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 

 


