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Motion Digital Milik BCAP Kantongi Ijin OJK & BI 

Jakarta, 12 Oktober 2022 – PT MNC Kapital Indonesia 
Tbk (BCAP atau Perseroan), bagian dari PT MNC Asia 
Holding Tbk (BHIT atau MNC Group), telah 
mendapatkan restu dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
dan Bank Indonesia (BI), untuk mengkonsolidasi 
layanan keuangan berbasis transaksinya di bawah anak 
perusahaan Perseroan yang baru dibentuk, PT Motion 
Digital Technology (Motion Digital). 

Dengan persetujuan tersebut, OJK memberikan izin 
untuk mengalihkan 48,99% saham PT Bank MNC 
Internasional Tbk (BABP atau MNC Bank) dan 99,99% 
saham PT MNC Sekuritas (MNC Sekuritas), yang 

sebelumnya dimiliki langsung dibawah BCAP untuk 
dikonsolidasikan ke dalam Motion Digital. Demikian 
pula, BI telah memberikan izin pengalihan 99,99% 
saham PT MNC Teknologi Nusantara (MTN) ke Motion 
Digital. Motion Digital dapat melakukan aksi korporasi, 
untuk memperkuat sinergi antara MotionBanking, 
MotionTrade, MotionPay, dan Flash Mobile. Integrasi 
dan sinergi ini diyakini akan mampu menarik banyak 
investor, termasuk private equity, hedge fund, investor 
start-up, dan lembaga keuangan lainnya untuk 
berinvestasi di Motion Digital.  

-Yudi Hamka, CEO BCAP 

Persetujuan OJK dan BI atas konsolidasi Motion Digital berperan vital dalam merealisasikan ambisi 
integrasi layanan digital BCAP serta menajamkan masa depan ekosistem dan literasi keuangan di 
Indonesia. Dengan integrasi yang berkesinambungan dari layanan-layanan berbasis transaksi di bawah 
Motion Digital, kami siap menyediakan layanan jasa keuangan secara end-to-end kepada masyarakat, 
dengan memahami apapun kebutuhan finansial mereka dan memberikan solusi fungsional yang optimal. 
Saya yakin Motion Digital akan menjadi katalis bagi pertumbuhan BCAP ke depan, sebagai the fastest 
growing dan the most integrated digital financial services di Indonesia. 

“ 
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Ekosistem Motion Digital akan mempermudah nasabah mengelola dan memantau transaksi. Pengguna dapat 
melakukan transaksi harian, mulai dari transfer hingga pembayaran QRIS, mengakses pinjaman digital, hingga 
investasi saham dan reksa dana, memungkinkan nasabah mengelola semua kebutuhan keuangannya. Untuk 
meningkatkan kenyamanan, aplikasi di bawah Motion Digital akan diintegrasikan dengan single sign-on, e-KYC 
yang terhubung, dan cross wallet. Flash Mobile akan memproses semua transaksi di ekosistem Motion Digital 
untuk memastikan eksekusi real-time. 
 

Berikut adalah aplikasi dan layanan di bawah Motion Digital: 

by MNC Bank 

MotionBanking menawarkan pengalaman perbankan lengkap, memungkinkan pengguna untuk melakukan 
semua transaksi mulai dari membuka rekening, deposito, transfer, pinjaman digital, hingga pembayaran 
online, secara real-time dari smartphone. 

Sejak awal berdirinya, MotionBanking telah aktif bekerja sama dengan berbagai mitra seperti mini-market 
sebagai agen setor tarik tunai dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 
untuk menjangkau usaha mikro, kecil, dan menengah yang unbanked dan underbanked.  

MotionBanking kini memiliki fitur Deposito Online, yang memungkinkan nasabah dengan minimal Rp200.000 
untuk memilih berbagai opsi jatuh tempo dengan suku bunga menarik, Automatic Roll Over (ARO), Automatic 
Roll Over Plus Bunga (ARO Plus Bunga), dan Non-Automatic Roll Over (Non-ARO) selama 1, 3, 6, atau hingga 
12 bulan. Selain itu, nasabah juga dapat menggunakan fitur QRIS untuk pembayaran, serta  integrasi fitur e-
money dari MotionPay untuk melihat saldo dan melakukan transfer dari aplikasi MotionBanking. 

by MNC Sekuritas 

MotionTrade adalah aplikasi perdagangan saham dan reksa dana online dengan fitur voice command pertama 
di Indonesia. Fitur dalam aplikasi dilengkapi dengan update berita dan riset berkala, serta fitur transaksi 
otomatis yang memudahkan transaksi. MotionTrade juga mudah diakses dari perangkat apa pun di PC, iOS, 
atau Android. 

MotionTrade telah bermitra dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menggunakan  
e-KYC untuk verifikasi data calon investor sehingga pembukaan akun dapat diselesaikan secara full online. 
MotionTrade saat ini bekerja sama dengan 32 perusahaan manajemen investasi dan menjual 170 produk 
reksa dana online melalui aplikasi MotionTrade. 

by MNC Teknologi Nusantara 

MotionPay menawarkan layanan e-money, e-wallet (MotionWallet) untuk pembayaran menggunakan kartu 
debit dan kartu kredit, dan layanan pengiriman uang digital (MotionTransfer), yang dilengkapi dengan fitur 
QRIS dan MotionPoints, program loyalitas yang terhubung ke semua ekosistem MNC Group. 

Volume transaksi MotionPay telah meningkat secara signifikan berkat kemitraan dengan perusahaan ternama 
seperti Baznas, Alfamart, Alodokter, Ruang Guru, KoinWorks, Indosat, Blibli.com, redBus, Ternak Uang, Cakap, 
dan ekosistem MNC Group yang luas. 
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Flash Mobile, brand payment gateway milik MNC Teknologi Nusantara, menawarkan akses terintegrasi 
tunggal ke beberapa metode pembayaran seperti transfer bank, kartu debit dan kartu kredit, gerai ritel, QRIS, 
dan e-wallet. 

Sebagai biller aggregator, Flash Mobile mengumpulkan pembayaran tagihan untuk biller MNC Group dan 
lebih dari 2.500 merchant online dan offline melalui integrasi Single API. Flash Mobile juga memberikan 
layanan nilai tambah untuk mendukung proses bisnis fintech seperti e-KYC, tanda tangan digital,  e-materai, 
dan layanan messaging (SMS dan Whatsapp). 

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.  


