
 

Siaran Pers 

Investree Raih Penghargaan Prestisius se-Asia sebagai  

“Best P2P Lending Platform for SMEs” dari The Asian Banker 

Penghargaan yang diberikan dalam acara Indonesia Country Awards Programme 2017 mengakui 

Investree sebagai fintech-P2P lending platform yang mampu bersaing di tingkat regional sekaligus 

mengukuhkan komitmen Investree untuk terus memberdayakan dan memajukan UMKM di Tanah Air dan 

negara Asia lainnya. 

Jakarta, 31 Juli 2017 — Investree (PT Investree Radhika Jaya) sebagai perusahaan rintisan di bidang 

financial technology (fintech) sekaligus pionir peer-to-peer (P2P) lending marketplace di Indonesia berhasil 

meraih penghargaan “Best P2P Lending Platform for SMEs” untuk kategori Peer-to-Peer Audit Awards 

dalam Indonesia Country Awards Programme 2017 yang diadakan oleh The Asian Banker, bersamaan 

dengan The Future of Finance Indonesia 2017, sebuah pertemuan tahunan bergengsi para ahli dan 

petinggi di bidang industri finansial di Indonesia pada hari Kamis lalu, 27 Juli 2017.  

Penghargaan ini diberikan atas upaya Investree menjaga integritas operasional, struktur manajemen, 

model dan performa bisnis yang berkelanjutan, serta kepatuhan terhadap regulasi sehingga mampu 

bersaing di tingkat regional. Investree juga merupakan perusahaan fintech-P2P lending pertama yang 

berhasil mendapatkan sorotan di ajang penghargaan internasional, sejajar dengan bank-bank terkemuka 

lainnya. Itu artinya, teknologi finansial sudah semakin dikenal dan diperhatikan sebagai segmen integral 

dalam industri keuangan. 

Menerima penghargaan pada malam penganugerahaan yang diadakan di JW-Marriott Hotel Jakarta, Co-

Founder & CEO Investree Adrian Gunadi mengatakan, “Kami sangat bangga dan bersyukur karena 

Investree berhasil meraih penghargaan sebagai platform P2P terbaik untuk UMKM dari The Asian Banker. 

Sejalan dengan inisiasi Investree untuk memberikan akses pembiayaan yang lebih aman dan mudah 

kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), penghargaan ini tentunya akan menjadi motivasi bagi 

kami untuk terus memberikan yang terbaik untuk Indonesia dan Asia. Hingga kini, 95% dari pinjaman kami 

telah tersalurkan ke banyak UMKM dengan total pinjaman (per Juli 2017) sebesar Rp 241 miliar dan tingkat 

gagal bayar 0%,” ujarnya. 

Dalam lansiran yang diterbitkan oleh The Asian Banker, terdapat beberapa poin yang menjadikan Investree 

unggul dibandingkan kandidat lainnya. Yang pertama, kehadiran Investree berhasil menjadi solusi bagi 

pelaku UMKM—yang peningkatannya dilaporkan telah mencapai 49 juta namun akses pelaku terhadap 

layanan keuangan masih terbatas—untuk memperoleh pinjaman dana. Hal ini pun dibuktikan dengan 

portofolio Investree yang telah menyalurkan 95% pinjamannya ke UMKM untuk memenuhi kebutuhan arus 

kas mereka. 



 

Kedua, Investree mengembangkan platform-nya secara strategis melalui kerjasama dan kesempatan yang 

dilakukan baik di dalam maupun luar Indonesia dengan institusi keuangan lainnya, seperti kerjasama host-

to-host cash management dengan Bank Danamon, sales partnership dengan Bank Woori Saudara, serta 

peluncuran program Digital Life Protection dengan Zurich Topas Life. Sebagai hasilnya, Investree berhasil 

membukukan total pendapatan bersih sebesar USD 112,000 pada tahun 2016 dengan perkiraan pangsa 

pasar sekitar 60%. 

Dan yang ketiga, rencana perealisasian komitmen lanjutan Investree dalam menciptakan peningkatan 

digital dengan merilis aplikasi mobile agar proses pinjam meminjam dapat berjalan lebih sederhana dan 

fleksibel. Investree pun kini sedang mengembangkan keuangan rantai pasokan business-to-business 

(B2B) untuk menjangkau lebih banyak UMKM yang sulit mendapatkan akses perkreditan. Dari segi 

ekspansi, Investree akan terus mengelaborasi strategi perluasan mereka setelah resmi terdaftar dan 

diawasi oleh OJK. 

“Dengan terdaftar dan diawasinya Investree oleh Otoritas Jasa Keuangan per 31 Mei 2017 lalu, masyarakat 

tidak perlu khawatir lagi terhadap keamanan menggunakan platform Investree karena telah memenuhi 

standar pemerintah dari segi sistem elektronik, mitigasi risiko, kelayakan SDM, dan infrastruktur 

operasional lainnya untuk menjalankan bisnis,” tambah Adrian. 

The Asian Banker Indonesia Country Awards Programme diselenggarakan oleh The Asian Banker yang 

merupakan institusi penyedia layanan strategi pengkajian bisnis dan layanan keuangan paling bergengsi 

di tingkat regional Asia. Berkantor pusat di Singapura, The Asian Banker memiliki 3 lini bisnis utama yaitu: 

publikasi, jasa riset, dan pengelolaan forum. Penerima penghargaan ini akan menuai kehormatan dalam 

acara gala atas komitmennya dalam menghadirkan produk dan layanan superior terhadap pelanggannya. 

Penentuan siapa yang berhak menerima penghargaan pun dilakukan melalui proses audit dan evaluasi 

yang ketat dan panjang, seperti penelitian lapangan dan wawancara dengan para kandidat yang terpilih 

dalam selang waktu tertentu serta penerbitan kartu skor transparan untuk perusahaan-perusahaan yang 

bergerak di industri tersebut. 
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Tentang Investree 

PT Investree Radhika Jaya (Perusahaan) merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Republik 

Indonesia. Berdiri sebagai perusahaan yang telah terdaftar dan dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di 

Indonesia, Investree menyediakan situs layanan interfacing sebagai penghubung pihak yang memberikan pinjaman 

(lender) dan pihak yang membutuhkan pinjaman (borrower) meliputi pendanaan dari individu, organisasi, maupun 

badan hukum kepada individu atau badan hukum tertentu. Tak hanya meningkatkan perolehan lender, Investree juga 

membuat pinjaman menjadi lebih terjangkau dan mudah diakses bagi borrower individu maupun bisnis/Usaha Kecil 

Menengah. 

 

Hingga akhir bulan Juli 2017, Investree berhasil membukukan catatan penyaluran pinjaman Rp 192 miliar dengan 

17,2% rata-rata tingkat pengembalian dan 0 default. Investree pun dinobatkan sebagai “Indonesia Most Creative 

Company 2017” Kategori Teknologi oleh Majalah SWA, “Best Cash Management Solution Indonesia” Kategori New 

Economy Solutions dalam gelaran The Asset Triple A – Treasury, Trade, Supply Chain, and Risk Management Awards 

2017 oleh Majalah The Asset, “The Winner of Indonesia Digital Innovation Award 2017” Kategori Lending Fintech oleh 

Warta Ekonomi, serta masuk ke dalam jajaran “10 Startup Indonesia Favorit Editorial Tech in Asia Indonesia”. 

 

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.investree.id atau kanal media sosial: 

Facebook: Investree | Twitter: @InvestreeID | LinkedIn: Investree. 

 

Bersama Investree, #SemuaBisaTumbuh. 
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