
 

Siaran Pers 

 

Investree Tuai Hasil Positif Rp 65 M pada Penjualan 

Savings Bond Ritel SBR004 

 

Jakarta, 17 September 2018 – Investree (PT Investree Radhika Jaya), salah satu Mitra Distribusi 

(MiDis) Penjualan untuk pemasaran Savings Bond Ritel seri SBR004 yang dihadirkan oleh 

Kementerian Keuangan, hari ini mengumumkan realisasi pencapaian nilai penjualan SBR004 yang 

positif yaitu sebesar Rp 65 miliar setelah penutupan masa penawaran. Realisasi tersebut meningkat 

dua (2) kali lipat dari target awal Investree untuk penjualan SBR004 sebesar Rp 30 miliar. Hingga 

penutupan masa penawaran kemarin, tercatat sebanyak 841 pemesanan SBR004 yang dilakukan 

oleh 644 investor melalui platform Investree. 

 

Adrian Gunadi, Co-Founder & CEO Investree, mengatakan, “Kami bersyukur atas pencapaian ini 

karena merupakan bentuk nyata dari sinergi yang terjadi antara industri teknologi finansial dengan 

program Kementerian Keuangan. Hal ini ternyata mampu menjangkau masyarakat secara luas 

dengan penggunaan teknologi sehingga upaya mewujudkan keuangan inklusif pun dapat segera 

terwujud.” 

 

Untuk penjualan SBR004, Investree juga mencatat kenaikan empat (4) kali lipat dari penjualan 

SBR003 lalu yaitu sebesar Rp 14,8 miliar dengan tetap menawarkan promo cash back 1% seperti 

pada penjualan SBR003 sebelumnya. Data yang tercatat oleh Investree selama masa penawaran 

SBR004 juga menunjukkan bahwa investor SBR004 di Investree didominasi oleh generasi langgas 

atau millennial dengan usia kisaran 21 – 30 tahun dan rata-rata nilai pemesanan naik dari Rp 4 juta 

pada SBR003 menjadi rata-rata Rp 10 juta pada SBR004. 

 

“Dari data tersebut, kami melihat minat investor terhadap instrumen investasi pemerintah Savings 

Bond Ritel semakin tinggi. Terlebih dengan mudahnya pembelian karena menggunakan teknologi, 

antusiasme yang tinggi juga datang dari kalangan milenial yang artinya visi dan misi kami bersama 

dengan Kementerian Keuangan untuk mengajak generasi muda berinvestasi juga tercapai. Kami 

berharap dapat terus menjadi mitra distribusi untuk penjualan surat utang negara lainnya dan 

bersama-sama memberikan edukasi yang meluas, sehingga pengetahuan masyarakat, khususnya 

generasi muda akan manfaat investasi di instrumen investasi pemerintah juga semakin meningkat 

demi pembangunan negara dan kemajuan perekonomian,” tambah Adrian.  

 

SBR004 merupakan Surat Berharga Negara (SBN) yang dijual kepada individu atau perseorangan 

Warga Negara Indonesia sebagai alternatif investasi. Melalui SBR004, Pemerintah mengajak setiap 

Warga Negara Indonesia untuk berinvestasi sekaligus berpartisipasi dalam pembangunan nasional 

khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung kemajuan 



 

pendidikan Indonesia yang menyeluruh. Masa penawaran Savings Bond Ritel seri SBR004 

diluncurkan oleh Kementerian Keuangan bersama 11 Mitra Distribusi pada 20 Agustus 2018 lalu dan 

ditutup pada 13 September 2018. 

 

--- SELESAI --- 

 

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 awal bulan September 2018, Investree berhasil membukukan catatan penyaluran pinjaman 

Rp 958 miliar dengan 16.4% 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, “Best P2P Lending Platform for SMEs” oleh The Asian Banker, dan “Best Fintech of 

The Year” dari The Asset.  

 

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.investree.id atau kanal media sosial: 
LinkedIn: Investree  
Facebook: InvestreeID 
Instagram: @investree.id 
Twitter: @InvestreeID 
 
Bersama Investree, #SemuaBisaTumbuh. 
 
Informasi dan kontak media: 
 
PT Investree Radhika Jaya KVB | Kennedy, Voice & Berliner 
Astranivari Angghina Khansa 
Head of Marketing & Communications angghina.khansa@kennedyvoice-berliner.com 
pr@investree.id  +62 812 909 10793 
  

Cindy Caroline 
Associate Account Director 

 cindy.caroline@kennedyvoice-berliner.com  
 +628 1190 5504 

http://www.investree.id/
https://www.linkedin.com/company/investree/?originalSubdomain=id
https://www.facebook.com/InvestreeID/
https://www.instagram.com/investree.id/?hl=id
https://twitter.com/investreeid
mailto:angghina.khansa@kennedyvoice-berliner.com
mailto:pr@investree.id
tel:+62%20812-9091-0793
mailto:cindy.caroline@kennedyvoice-berliner.com

