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Jakarta, 25 November 2019 – Sebagai pionir perusahaan marketplace lending di Indonesia, 

Investree (PT Investree Radhika Jaya) turut menjunjung tinggi semangat sportivitas dan 

kompetisi. Untuk itu, Investree memberikan dukungan penuh terhadap kesuksesan Tim 

Nasional Triathlon dan Duathlon Indonesia yang akan berlaga di Pesta Olahraga Asia 

Tenggara 2019 atau SEA Games 2019 sebagai salah satu sponsor. Ini merupakan kegiatan 

Corporate Social Responsibility (CSR) kedua yang Investree lakukan setelah program “Bakti 

Sapeken” bersama Kapal Rumah Sakit Terapung (RST) Ksatria Airlangga pada Mei 2018 lalu. 

Keikutsertaan Investree sebagai sponsor diumumkan di acara “Run and Sharing” bersama 

Indonesia Triathlon Team pada hari Minggu, 24 November 2019 di Rocca Space, Gelora Bung 

Karno Senayan, Jakarta. Investree diwakili oleh Chief Information Officer, Dickie Widjaja. 

Co-Founder & CEO Investree, Adrian Gunadi, mengatakan, “Merupakan suatu kehormatan 

bagi Investree untuk bisa mendukung putra-putri terbaik bangsa yang tergabung dalam Tim 

Nasional Triathlon dan Duathlon Indonesia. Karena menurut kami, semangat ketahanan yang 

dijunjung sama dengan bagaimana Investree mengembangkan bisnis sekaligus industri 

fintech. Kita semua yakin mereka dapat memberikan sumbangsih berupa medali dan 

mengharumkan nama Tanah Air di kancah internasional. Selain itu, lokasi penyelenggaraan 

yang berada di Filipina juga menjadi kesempatan bagi Investree yang berencana ekspansi ke 

sana untuk mulai memperkenalkan nama, produk, dan layanan kami. Kami konsisten dengan 

misi kami yaitu memberikan akses finansial yang lebih mudah dan cepat bagi usaha-usaha 

yang sedang berkembang tak hanya di level lokal tapi juga regional.” 

 
 
 
 



 

Tentang Investree 
PT Investree Radhika Jaya adalah satu-satunya perusahaan fintech lending yang telah 
mendapatkan Izin Usaha Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang 
Berbasis Teknologi Informasi dari Otoritas Jasa Keuangan untuk 2 (dua) jenis usaha yaitu 
konvensional dan syariah. Investree menyediakan situs layanan interfacing sebagai 
penghubung pihak yang memberikan pinjaman (Lender) dan pihak yang membutuhkan 
pinjaman (Borrower). Misi kami adalah meningkatkan perolehan Lender sekaligus 
memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau bagi Borrower terutama 
Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan mengoptimalkan data dan teknologi. 

Hingga awal bulan November 2019, Investree berhasil membukukan catatan total fasilitas 
pinjaman Rp 3,92 triliun dan nilai pinjaman tersalurkan Rp 2,81 triliun dengan rata-rata tingkat 
pengembalian (return) 16,2% p.a. dan TKB90: 98,11%. Investree juga dinobatkan sebagai 
“Best Fintech of the Year” oleh Majalah The Asset, “Best P2P Lending Platform for SMEs” 
oleh The Asian Banker, dan “30 Most Promising Growth-Stage Startups” oleh Forbes 
Indonesia. 

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.investree.id atau kanal media sosial: 
LinkedIn: Investree      Instagram: @investree.id 
Facebook: InvestreeID      

Bersama Investree, #SemuaBisaTumbuh. 
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