
 

Siaran Pers 

Memasuki Usia Ke-4, Investree Mengawali Kampanye “4EVER GROW” dengan 

Menghadirkan Promo Imlek “Semua Bisa Cuan” 

Jakarta, 31 Januari 2019 – Tahun ini, perjalanan Investree dalam memberikan akses pembiayaan 

yang aman dan mudah bagi masyarakat terutama Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta 

mengupayakan terwujudnya inklusi keuangan akan menginjak usia yang ke-4. Tanpa terasa Investree 

telah berkembang menjadi marketplace lending yang senantiasa menghadirkan lini produk dan layanan 

beragam serta bekerja sama dengan banyak institusi dan perusahaan, mengukuhkan diri sebagai satu-

satunya marketplace lending platform dengan produk syariah yang sudah mendapatkan Surat 

Rekomendasi Penunjukan Tim Ahli Syariah dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia 

(DSN-MUI), serta sebagai salah satu Mitra Distribusi Penjualan Surat Utang Negara yang diterbitkan 

oleh Pemerintah Republik Indonesia. 

Sejalan dengan inovasi yang akan terus dihadirkan, memasuki usia ke-4, Investree meluncurkan 

kampanye “4EVER GROW” yang berarti semangat untuk terus tumbuh dan menumbuhkan selamanya. 

“Tumbuh” dalam artian berkembang sebagai marketplace lending terdepan dan terpercaya di Indonesia 

dan regional, sementara “menumbuhkan” berarti membantu lebih banyak UKM untuk meraih cita-cita 

finansial yang diinginkan. Mengawali kampanye bertajuk “4EVER GROW” ini, Investree menghadirkan 

Promo Tahun Baru Imlek “Semua Bisa Cuan” yang akan berlaku bagi Borrower (Peminjam) dan Lender 

(Pemberi Pinjaman). 

Untuk Borrower, Investree memberikan promo potongan marketplace fee hingga maksimal Rp 8 juta 

bagi Borrower pendaftar baru yang mengajukan pinjaman yang disetujui oleh Investree. Karena secara 

segmen dan target konsumen Borrower Investree lebih banyak ke business-to-business (B2B) yaitu 

UKM yang membutuhkan pinjaman produktif, promo ini hanya akan berlaku untuk produk unggulan 

Invoice Financing dan Invoice Financing Syariah. Potongan market place fee diberikan bagi pinjaman 

minimal Rp 300 juta untuk Invoice Financing dan minimal Rp 200 juta untuk Invoice Financing Syariah. 

Selama periode promo, setiap Borrower baru dapat mengajukan lebih dari 1 (satu) kali pinjaman, 

dengan maksimal potongan marketplace fee yang diberikan untuk setiap Borrower adalah Rp 8 juta. 

Periode promo berlaku sejak 1 Februari hingga 31 Maret 2019. 

Sedangkan untuk Lender, promonya adalah cash back hingga maksimal Rp 8 juta bagi Lender 

pendaftar baru yang memberikan pendanaan. Baik Lender Ritel/Perseorangan maupun Institusional 

dapat bergabung dalam promo ini. Untuk Lender Ritel/Perseorangan, minimal pendanaan yang 

dilakukan selama masa promosi ini adalah Rp 20 juta dengan maksimal total pendanaan adalah            

Rp 2 miliar dan maksimal cash back yang didapatkan adalah Rp 8 juta. Untuk Lender Institusional, 

promo cash back dapat diikuti bagi mereka yang selama periode promo melakukan pendanaan minimal 

Rp 1 miliar dengan maksimal total pendanaan adalah Rp 2 miliar dan maksimal cash back yang 

didapatkan adalah Rp 8 juta. Pendanaan dapat dilakukan ke beberapa daftar pinjaman (multi loan). 

Periode promo berlaku sejak 30 Januari hingga 31 Maret 2019. 

Untuk dapat mengikuti promo “Semua Bisa Cuan”, Borrower dan Lender sama-sama harus 

memasukkan kode promo “SEMUABISACUAN” pada kolom kuesioner yang berisi pertanyaan 



 

“Darimana Anda tahu tentang Investree?” saat proses mengisi formulir pendaftaran online di website 

Investree. Nantinya, potongan marketplace fee akan dikreditkan ke rekening Borrower dan cash back 

akan dikreditkan ke rekening Cash-in-Hand Lender maksimal 14 hari kerja setelah periode promo 

berakhir. Promo bersifat terbatas, dan tidak dapat digabung dengan promo lainnya,  

Di usia keempat ini, Investree berharap semakin banyak UKM yang terbantukan dengan akes 

pembiayaan dari Investree sekaligus menjaring lebih banyak Lender Institusional. Dengan menjadi 

Lender Institusional di Investree, perusahaan dapat sekaligus mendiversifikasikan portofolionya serta 

mengubah kehidupan banyak orang menjadi lebih baik. Beberapa manfaat menjadi Lender Institusional 

di Investree antara lain prioritas mendapatkan pinjaman yang berkualitas, keistimewaan untuk memilih 

pinjaman sesuai dengan profil risiko, return yang atraktif, transaksi aman dengan risiko terukur, dan 

proses mudah dan simpel.  

 

--- SELESAI --- 

 

Tentang Investree 

PT Investree Radhika Jaya 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 adalah marketplace lending yang 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 Januari 2019, Investree berhasil membukukan catatan total fasilitas pinjaman Rp 1,90 triliun 

dengan nilai pinjaman tersalurkan sebesar Rp 1,44 triliun, dan 16,5% rata-rata tingkat pengembalian. Investree 

juga 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 dan “Best Fintech of the Year” dalam gelaran 

The Asset Triple A Digital Awards for 2017 oleh Majalah The Asset, “The Winner of Indonesia Digital Innovation 

Award 2017” Kategori Lending Fintech oleh Warta Ekonomi, “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    Twitter: @InvestreeID  

Bersama Investree, #SemuaBisaTumbuh. 
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