
 

 

 

 

Press Release 
 

 

 
Trimegah Luncurkan “TELL” - E-Learning Platform 
Pasar Modal Pertama di Indonesia yang Permudah 
Investor Pemula Pelajari Pasar Modal 
 

Jakarta, 30 Oktober 2019 – Guna memudahkan investor dan calon investor 

mempelajari pasar modal, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (“Trimegah”) hari ini 

meluncurkan platform e-learning pasar modal pertama di Indonesia yang diberi 

nama Trimegah E-Learning (“TELL”). Platform ini mempertegas komitmen Trimegah 

untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap pasar modal. 

 

Meskipun mengalami peningkatan, namun secara sektoral, Indeks Literasi Pasar 

Modal merupakan yang terendah dibandingkan dengan sektor-sektor keuangan 

lainnya. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan pada 

2016 menunjukkan bahwa Indeks Literasi Pasar Modal mencapai 4,40%, jauh di 

bawah Indeks Literasi Keuangan secara keseluruhan yang mencapai 29,66%.  

 

“Pemahaman mengenai pasar modal dapat secara signifikan ditingkatkan melalui 

perluasan akses terhadap informasi. Digitalisasi telah menjadi bagian tak 

terpisahkan dari gaya hidup saat ini, sehingga sebagai pelaku industri, kami terus 

berinovasi dalam edukasi literasi pasar modal kepada masyarakat, dengan 

membangun capital market e-learning platform yang kami beri nama Trimegah e-

Learning (“TELL”). Hal ini sejalan dengan misi kami ‘Educate and create wealth for 

the community through unique and professional investment experience”, kata 

Stephanus Turangan, Direktur Utama Trimegah dalam sambutannya.   

 

“TELL hadir untuk memberikan platform pembelajaran yang mudah, terstruktur dan 

menyeluruh, terlepas dari batasan geografis dan waktu. Platform ini didesain untuk 

dapat digunakan dengan mudah oleh siapa saja, baik oleh investor pemula maupun 

investor yang berpengalaman, mulai dari Gen X sampai milenial. Melalui strategi ini, 

kami berharap dapat mendorong minat para calon investor, terutama milenial melek 

teknologi, untuk lebih memahami dan mengetahui seluk beluk pasar modal dan 

produk-produk investasi di pasar modal. Upaya ini juga turut mendukung 

perusahaan publik menyampaikan informasi mengenai bisnis dan strateginya kepada 

masyarakat dengan jangkauan yang lebih luas”, tambahnya.  

 

 

Selain menghadirkan pembelajaran terstruktur melalui 6 kategori yang dimiliki yaitu 

Basic Learning, Technical Analysis, Investment Ideas, Company Visit, Inspiration, 

dan Company Profile, TELL juga menawarkan kemudahan dan kenyamanan belajar 

melalui streaming video. Pengguna dapat mengakses berbagai materi terkait pasar 

modal, serta ragam informasi terkait perusahaan terbuka dan manager investasi di 

Indonesia. Saat ini, TELL tersedia dalam versi desktop. Dalam waktu dekat, platform 

e-learning ini akan tersedia pula di aplikasi ponsel. 

 

--- 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 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, Surat 

Berharga Negara Ritel, dan obligasi korporasi. Divisi Investment Banking (IB) 

menyediakan jasa penjaminan emisi saham dan obligasi, arranger, 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. 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. Untuk 

melengkapi layanan tersebut, kami juga menyediakan fasilitas on-line 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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Corporate Secretary 

 

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk  

Gedung Artha Graha 18th & 19th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 

Jakarta 12190, Indonesia  

t. +62-21 2924 9088 | f. +62-21 2924 9150 | agusdp@trimegah.com 

 

DISCLAIMER:     
Pesan ini disajikan oleh PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan/atau PT Trimegah Asset Management 

(“Trimegah”) hanya untuk tujuan informasi. Dalam keadaan apa pun, pesan ini tidak boleh 

dipergunakan atau dianggap sebagai penawaran untuk menjual atau permintaan untuk membeli. 

Trimegah maupun pejabat atau karyawannya tidak bertanggung jawab atas kerugian, baik langsung 

maupun konsekuensial, yang timbul dari penggunaan pesan ini. 
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