BERITA PERS
PEFINDO Biro Kredit dan Trimegah Sekuritas Resmikan Perjanjian Keanggotaan
Jakarta, 4 Juli 2018 – PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (“Trimegah Sekuritas”) hari ini meresmikan
keanggotaannya di PEFINDO Biro Kredit. “Kami menyambut baik bergabungnya Trimegah Sekuritas di
PEFINDO Biro Kredit yang merupakan langkah konkrit penerapan manajemen risiko yang lebih terukur dan
komprehensif bagi perusahaaan efek di pasar modal” ujar Yohanes Arts Abimanyu, Direktur Utama PEFINDO
Biro Kredit yang ditemui seusai acara peresmian keanggotaan di Jakarta hari ini.
Pengelolaan risiko menjadi faktor penting dalam menjalankan kegiatan usaha di industri pasar modal,
khususnya bagi perusahaan efek yang memberikan fasilitas pembiayaan bagi nasabahnya dan harus
menanggung risiko kredit. Mitigasi risiko yang dilakukan dengan analisa awal karakter calon penerima
fasilitas seperti layaknya penerapan prinsip 5C di perbankan, akan melengkapi aturan mengenai
ketersediaan dana dan efek, margin call dan top up kolateral yang sudah ada saat ini.
Sebagai perusahaan publik dan juga sebagai Perusahaan Efek yang memberikan fasilitas pembiayaan
transaksi kepada nasabahnya, Trimegah Sekuritas merasa perlu untuk meningkatkan tata kelola perusahaan,
khususnya dalam mengelola risiko fasilitas pembiayaan transaksi kepada nasabah. Dengan keanggotaannya
di PEFINDO Biro Kredit, Trimegah Sekuritas dapat memperoleh informasi perkreditan yang lebih
komprehensif, baik mengenai individu maupun perusahaan. Ditambah dengan skor hasil scoring model
PEFINDO Biro Kredit yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, Trimegah Sekuritas akan dapat memitigasi
risiko ini dengan lebih baik.
"Selain untuk fasilitas transaksi marjin, ke depannya Trimegah Sekuritas juga akan memanfaatkan informasi
dari PEFINDO Biro Kredit sebagai referensi tambahan dalam melakukan assessment dan membuat keputusan
pemberian fasilitas pembiayaan untuk setiap produk pasar modal yang dilakukan oleh Trimegah”, ujar
Stephanus Turangan, Direktur Utama Trimegah Sekuritas. Dengan keanggotaan di PEFINDO Biro Kredit,
pengelolaan risiko di Trimegah Sekuritas akan semakin baik lagi, dan sekaligus meningkatkan kualitas tata
kelola perusahaan yang pada gilirannya menjadikan Trimegah Sekuritas sebagai perusahaan publik yang
selalu meningkatkan nilai bagi pemegang sahamnya.
Saat ini, proses analisa permohonan fasilitas pembiayaan seperti margin trading dapat lebih terbantu
dengan bantuan biro kredit swasta seperti PEFINDO Biro Kredit melalui laporan informasi perkreditan yang
dapat menggambarkan karakter pemohon fasilitas melalui informasi skor, tingkat risiko dan kemungkinan
gagal bayar.
Lebih jauh Yohanes menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung peningkatkan
pengelolaan manajemen risiko dan mendorong perusahaan efek untuk melakukan mitigasi risiko dengan
mendalami karakter pemohon fasilitas melalui layanan PEFINDO Biro Kredit sehingga risiko gagal bayar
dapat dikurangi. “Data dari industri perbankan dan multifinance akan melengkapi cakupan database di
lingkungan perusahaan efek yang sudah ada, sehingga latar belakang pemohon fasilitas akan semakin
lengkap dan akurat”, tambah Yohanes.
”Dengan bergabungnya Trimegah Sekuritas sebagai anggota PEFINDO Biro Kredit diharapkan dapat diikuti
Perusahaan Efek lainnya, sehingga terbentuk profil risiko debitur di Pasar Modal yang akan melengkapi
database debitur perbankan dan perusahaan pembiayaan, sehingga pada akhirnya dapat membantu industri
keuangan dalam hal mitigasi risiko kredit”, demikian Yohanes menutup keterangannya.

Tentang PT PEFINDO Biro Kredit
PT PEFINDO Biro Kredit (PBK) merupakan Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan yang sahamnya dimiliki
oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), PT Pegadaian (Persero), PT TASPEN (Persero), PT Sigma Cipta
Caraka (Telkom Sigma), PT Consumer Information Consulting dan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia
(APPI). PBK telah memperoleh izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 22 Desember 2015.
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PBK menghimpun data kredit yang bersumber dari lembaga
keuangan dan data non kredit dari beberapa instansi publik dan lembaga yang telah bekerjasama sebagai
sumber data. Data tersebut tersebut kemudian diolah dan disajikan diantaranya dalam bentuk laporan dan
skor yang dapat diakses oleh para anggotanya.
PEFINDO Biro Kredit memiliki misi menjadi pengelola dan penyedia data perkreditan dan data relevan
lainnya yang bernilai tambah, terlengkap dan paling akurat di Indonesia guna mendukung terwujudnya
pertumbuhan ekonomi nasional yang kuat dan berkesinambungan.
Saat ini PEFINDO Biro Kredit menyediakan dua produk informasi perkreditan unggulan yaitu:
- PEFINDO Score & Report: Laporan debitur yang disajikan secara lengkap dan komprehensif berisi
identitas, fasilitas kredit dan non kredit, riwayat pembayaran, credit score tingkat risiko dan kemungkinan
gagal bayar
- PEFINDO Profiling: Analisis data sesuai permintaan yang dapat digunakan sebagai referensi dalam
pengembangan usaha dan penentuan kebijakan
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi:
Juni Hendry
Corporate Secretary& Communication
PT PEFINDO Biro Kredit
Telepon : +62 816 113 8801
Email : juni.hendry@pefindobirokredit.co.id

Tentang PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Didirikan pada bulan Mei tahun 1990, PT Trimegah Sekuritas Indonesia 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 perantara transaksi saham bagi nasabah ritel maupun institusi, dan fasilitas
pinjaman marjin. Divisi Fixed Income Trading melayani transaksi perdagangan Surat Utang Negara, Obligasi
Negara Ritel, Sukuk Negara Ritel, Sukuk Tabungan, Savings Bond 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.
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, dan 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. Untuk melengkapi layanan tersebut, kami juga menyediakan fasilitas online bagi nasabah ritel yang ingin berinvestasi di saham maupun reksa dana.
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.
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