
 

 

 

 

Press Release 
 

 

 
Penjelasan Trimegah atas Pemberitaan Media Massa 
terkait Jiwasraya 
 
Jakarta, 9 Januari 2020 – Sehubungan pemberitaan di media masa mengenai PT Trimegah 

Sekuritas Indonesia Tbk terkait dengan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dapat kami 

sampaikan beberapa hal sebagai berikut: 

 

1. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk merupakan salah satu pihak yang dimintai 

keterangan sebagai saksi oleh Kejaksaan Agung berkaitan dengan kasus dugaan tindak 

pidana di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (“Jiwasraya”).  

 

2. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk telah dan akan selalu bersikap kooperatif terhadap 

proses penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan/atau instansi-instansi 

lainnya terkait kasus Jiwasraya. 
 

3. Dalam kapasitasnya sebagai perantara pedagang efek, PT Trimegah Sekuritas Indonesia 

Tbk merupakan salah satu perusahaan sekuritas yang menerima instruksi pembelian 

dan/atau penjualan saham dari para nasabahnya, termasuk Jiwasraya dan/atau Manajer 

Investasi yang mengelola investasi Jiwasraya. 

 

4. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk memberikan jasa layanan transaksi yang sama 

kepada seluruh nasabah, dan sesuai dengan instruksi dari nasabah serta dilakukan dengan 

prinsip kehati-hatian serta tata kelola yang baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

5. PT Trimegah Asset Management sebagai entitas anak yang 99,9% sahamnya dimiliki oleh 

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk tidak termasuk sebagai pihak yang dimintai 

keterangan dalam kasus Jiwasraya. 

 
6.  Pada saat ini PT Trimegah Asset Management tidak mengelola dana Jiwasraya.  

 

7. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan PT Trimegah Asset Management selalu 

mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 

menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik. 

 
8. Sampai saat ini, tidak ada informasi atau kejadian penting yang material yang dapat 

mempengaruhi kelangsungan hidup Perseroan. Perseroan akan selalu melakukan 

pemenuhan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku. 

 
9. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk adalah Perusahaan Efek Anggota Bursa Efek 

Indonesia. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan PT Trimegah Asset Management 

telah memiliki izin usaha, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.  

 

Demikian penjelasan kami untuk melengkapi berita/informasi di media massa. 

 

--- SELESAI --- 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tentang Trimegah 
  
Didirikan pada bulan Mei tahun 1990, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (sebelumnya PT 
Trimegah Securities Tbk) memperoleh izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek 
dan Penjamin Emisi Efek dari Bapepam pada tahun 1992 dan 1993. Pada tanggal 31 Januari 

2000, Perseroan mencatatkan sahamnya di PT Bursa Efek Jakarta (sekarang PT Bursa Efek 
Indonesia) dengan kode saham “TRIM”. 
  
Saat ini PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk memiliki 3 unit usaha dan 1 anak perusahaan. 
Divisi Equity Trading menyediakan layanan transaksi saham bagi nasabah ritel maupun 
institusi, dan fasilitas pinjaman marjin. Divisi Fixed Income Trading  melayani transaksi efek 
pendapatan tetap, termasuk Surat Berharga Negara Ritel dan obligasi korporasi. Divisi 

Investment Banking menyediakan jasa penjaminan emisi saham dan obligasi, maupun jasa 

penasehat keuangan, termasuk merger & acquisition, divestment, valuation, due diligence, 
corporate restructuring and financing, dan juga arranger.  
 
Pada tanggal 31 Januari 2011, PT Trimegah Asset Management yang merupakan anak 
perusahaan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk memperoleh Izin Usaha Perusahaan Efek 
yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi. PT Trimegah Asset 

Management menyediakan berbagai reksa dana saham, campuran, pendapatan tetap, dan 
pasar uang sesuai dengan kebutuhan nasabah korporasi, lembaga keuangan dan dana 
pensiun. 
 
Mulai bulan April 2014, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk juga melakukan kegiatan 
sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana bagi nasabah ritel. Nasabah ritel dilayani melalui 14 

kantor cabang di 12 kota di Indonesia. Untuk melengkapi layanan tersebut, kami juga 
menyediakan fasilitas on-line bagi nasabah ritel yang ingin berinvestasi di saham maupun 
reksa dana. 
  

 
Agus D. Priyambada 
Corporate Secretary 
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DISCLAIMER:     
This message is presented by PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk and PT Trimegah Asset 

Management (“Trimegah”) for information purpose only. Under no circumstances it is to be 
used or considered as an offer to sell or a solicitation of any offer to buy. Neither Trimegah 
nor any officer or employee of Trimegah accepts liability whatsoever for any direct or 

consequential loss arising from any use of this message. 
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