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MOTION 
TECHNOLOGY 
MELUNCUR!  

Jakarta, 2 November 2021 

Sebagai wujud keseriusan mendigitalisasi layanan jasa keuangannya, PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) 
menyatukan seluruh talenta financial technology (fintech) Perseroan di bawah naungan Motion Technology 
(MotionTech), untuk secara fokus mengembangkan berbagai aplikasi di bawah brand “Motion”. Motion 
Technology akan mengawasi semua inisiatif pengembangan aplikasi Motion untuk menjadikan BCAP sebagai 
penyedia layanan keuangan digital terdepan, terlengkap, dan terintegrasi, mulai dari perbankan digital, 
pembiayaan, perdagangan saham, asuransi, manajemen aset, e-money, dan lainnya.  

1. MotionBanking, sebagai lokomotif penggerak keseluruhan brand Motion, merupakan aplikasi 
perbankan digital, di dalam MotionBanking juga terdapat kartu debit dan kartu kredit virtual 
MotionVisa dan MotionMasterCard 

2. MotionPay, platform e-money, e-wallet dan transfer digital 
3. MotionTrade, aplikasi online trading saham dan reksa dana dengan ijin APERD 
4. MotionInsure, aplikasi asuransi digital (insurtech)  

MotionTech juga sedang menggembangkan MotionCredit, aplikasi satu atap untuk semua kebutuhan pinjaman 
termasuk layanan BNPL (buy now pay later); MotionFunds, platform reksadana online; serta MotionSeeds, 
aplikasi securities crowdfunding. 
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Bertepatan dengan HUT MNC Group ke-32 pada 
hari ini, Executive Chairman MNC Group, Hary 
Tanoesoedibjo meresmikan kantor Motion 
Technology yang berlokasi di Gedung MNC Financial 
Center Lantai 5, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. 
 
Kantor Motion Technology terbagi menjadi Area Co-
working, Ruang Security Operations Center (SOC), 
Ruang Data Analytics Center (DAC), Ruang 
Konferensi, dan Area Outdoor, menghadirkan 
lingkungan kerja yang dinamis, efisien, nyaman, 
dilengkapi dengan sudut musik dan kopi untuk 
bersantai.  

“Hari ini, komitmen BCAP untuk menempatkan 
inovasi digital sebagai poros bisnis perbankan dan 
jasa keuangan memasuki babak baru dengan 
pembentukan talent pool ahli fintech yang 
berdedikasi untuk membangun Motion 
Technology, ekosistem fintech end-to-end milik 
MNC Financial Services. Setiap aplikasi fintech 
dalam ekosistem MotionTech memiliki peran 
strategis untuk saling menunjang satu sama lain. 
Di samping itu, dengan sistem Open API, BCAP juga 
akan terus berkolaborasi dengan pihak ketiga 
untuk semakin melengkapi dan menguatkan 
ekosistem MotionTech secara seamless”, ungkap 
Hary Tanoesoedibjo. 
 
“Pengembangan MotionTech menyatukan 
kreativitas dan kemampuan teknologi terdepan, 
menghadirkan solusi teknologi finansial untuk 
memenuhi semua kebutuhan finansial yang dapat 
dengan mudah diakses oleh semua orang, sejalan 
dengan program inklusi keuangan nasional. 
Dengan roadmap yang matang dan terarah, 
Motion Technology siap mewujudkan masa depan 
kebebasan finansial menjadi nyata”, lanjut Hary 
Tanoesoedibjo.   

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi: 

Natassha Yunita – Head of Investor Relations 

natassha.yunita@mncgroup.com 

ir.bcap@mncgroup.com  
  

 

PT MNC Kapital Indonesia Tbk 

MNC Financial Center Lantai 21, MNC Center 

Jl. Kebon Sirih Kav 21-27, Menteng 

Jakarta Pusat 10340, Indonesia 

Telepon : +6221 2970 9700  

www.mncfinancialservices.com 

DISCLAIMER 

Dengan menerima Siaran Pers ini, anda dianggap setuju untuk terikat dengan peraturan sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Tidak dipatuhinya aturan-aturan ini dapat 
dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan mengenai efek yang berlaku.  

Informasi dan opini yang tercantum dalam Siaran Pers ini tidak diverifikasi secara independen dan tidak ada satupun yang mewakili atau menjamin, baik dinyatakan 
secara jelas maupun tersirat, dalam hubungannya dengan keakuratan, kelengkapan atau dapat diandalkannya dari infomasi yang terdapat disini. Siaran Pers ini bukan 
bertujuan untuk menyediakan, dan tidak dapat dianggap sebagai dasar yang menyediakan, analisa yang lengkap dan menyeluruh dari kondisi (baik keuangan ataupun 
bukan), pendapatan, peristiwa bisnis, prospek bisnis, properti ataupun hasil operasional Perusahaan dan anak perusahaan. Informasi dan opini yang terdapat disini 
diberikan sesuai tanggal yang tertera pada Siaran Pers ini dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Baik Perusahaan (termasuk afiliasi, 
penasehat dan perwakilan) maupun penjamin emisi (termasuk afiliasi, penasehat dan perwakilan) tidak memiliki tanggung jawab dan kewajiban (terhadap kelalaian atau 
sebaliknya) atas keakuratan atau kelengkapan, atau kesalahan maupun kelalaian, dari informasi atau opini yang terdapat disini maupun atas kerugian yang muncul dari 
penggunaan Siaran Pers ini.  

Sebagai tambahan, informasi yang ada dalam Siaran Pers ini berisi proyeksi dan pernyataan pandangan kedepan (forward-looking) yang merefleksikan pandangan terkini 
Perusahaan dengan memperhatikan kejadian-kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan. Pandangan-pandangan ini didasarkan pada angka estimasi dan 
asumsi aktual yang menjadi subjek bisnis, ekonomi dan ketidakpastian persaingan dan dapat berubah dari waktu ke waktu dan dalam kasus-kasus tertentu adalah diluar 
kontrol dari Perusahaan dan direkturnya. Tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa kejadian dimasa yang akan datang akan terjadi, atau proyeksi akan dicapai, atau 
asumsi Perusahaan adalah benar adanya. Hasil yang sesungguhnya dapat berbeda secara materiil dibandingkan dengan yang diperkirakan dan diproyeksikan.  

Press Release ini bukan merupakan bagian dari penawaran, undangan atau rekomendasi apapun untuk membeli atau mendaftarkan dari sekuritas manapun dan tidak ada 
bagian manapun yang merupakan atau berhubungan dengan kontrak, komitmen atau keputusan investasi dari sekuritas manapun.  


