
 

Siaran Pers 

Lewat “Reksa Dana for Lender”, Investree dan tanamduit Berkolaborasi Hadirkan 

Promo Bonus Unit Reksa Dana hingga Rp 50 Ribu 

Jakarta, 15 April 2019 – Sebagai bentuk inovasi yang dilahirkan dari kerja sama strategis pertama kali 

antara perusahaan teknologi finansial-marketplace lending dan Agen Penjual Efek Reksa Dana 

(APERD) di Indonesia, pada bulan April ini, Investree (PT Investree Radhika Jaya) dan tanamduit (PT 

Star Mercato Capitale) menghadirkan promo spesial untuk para Lender yang menggunakan layanan 

Reksa Dana for Lender di Investree. Promonya berupa bonus unit reksa dana, di mana Lender yang 

mendiversifikasikan portofolionya di Reksa Dana for Lender bisa memperoleh bonus unit penyertaan 

hingga Rp 50 ribu dengan pembelian reksa dana minimal Rp 1 juta. 

Tata caranya, Lender mendaftar Reksa Dana for Lender di www.investree.id/reksadana dan melakukan 

pembelian untuk produk reksa dana Trim Kas 2 minimal Rp 1 juta. Dari langkah pertama tersebut, 

Lender mendapatkan tambahan investasi sebesar Rp 25 ribu. Langkah kedua, Lender dapat 

memperoleh tambahan unit penyertaan sebesar Rp 25 ribu bila tidak melakukan pencairan selama 1 

(satu) bulan, terpisah dari unit penyertaan pertama. Syarat dan ketentuan berlaku. Promo ini 

berlangsung selama 15 April – 15 Mei 2019. Kunjungi https://promo.investree.id/ untuk informasi lebih 

lanjut. 

“Promo ini kami luncurkan sebagai bentuk keberlangsungan kolaborasi antara Investree dan tanamduit 

sebagai sesama pionir di bidangnya, mengingat kerja sama ini sudah berjalan sejak bulan Agustus 

2018. Kami ingin lebih gencarkan lagi layanan ini. Selain untuk meningkatkan jumlah nasabah dan 

transaksi pembelian produk reksa dana Trim Kas 2 di portal Reksa Dana for Lender yang memiliki 

keunggulan rendah risiko dan berjangka pendek, melalui penawaran ini, Investree dan tanamduit ingin 

menghimpun partisipasi generasi muda agar melek investasi dan bersedia melakukan diversifikasi. 

Kami harap, kolaborasi ini dapat terus membantu percepatan inklusi finansial di masyarakat, berbekal 

penyatuan kekuatan, fitur, dan fokus bisnis,” kata Co-Founder & CEO Investree, Adrian Gunadi. 

Director tanamduit, Muhammad Hanif, turut mengamini, “Sejak pertama kali bertandem dengan 

Investree meluncurkan layanan Reksa Dana for Lender, kami membawa semangat meningkatkan 

literasi dan peluang berinvestasi bagi anak muda. Hal itulah yang mendorong kami untuk menghadirkan 

promo ini: agar Lender generasi muda bergairah melakukan investasi dan mendiversifikasikannya 

untuk menghindari risiko pendanaan tunggal. Dengan semakin terbukanya akses berinvestasi dengan 

rentang usia yang tak terbatas, para investor dapat menggapai tujuan keuangan jangka panjang 

mereka secara aman dan mudah. Kami pun optimis inklusi finansial di Tanah Air dapat terwujud.” 

Reksa Dana for Lender merupakan layanan khusus dari Investree sebagai nilai tambah dan alternatif 

pilihan untuk Lender yang ingin mendiversifikasikan portofolionya selain dengan memberikan pinjaman 

kepada Borrower. Dalam hal ini, Reksa Dana for Lender menerapkan Tipe Pasar Uang di mana 

investasi Lender akan ditempatkan di instrumen pasar uang seperti deposito dan obligasi atau surat 

utang yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun. Kenyamanan Lender dalam 

berinvestasi ikut terjamin karena Reksa Dana Tipe Pasar Uang mempunyai risiko yang cenderung 

rendah baik dari aspek default, berkurangnya Nilai Aktiva Bersih (NAB), maupun likuiditas. 

http://www.investree.id/reksadana
https://promo.investree.id/


 

Keunggulan yang dimiliki oleh layanan Reksa Dana for Lender antara lain nilai investasi terjangkau di 

mana Lender dapat berinvestasi mulai dari Rp 100 ribu, sementara untuk promo ini, bisa dimulai dari 

Rp 1 juta; return yang atraktif; dikelola oleh manajer investasi profesional sehingga dapat menjaga 

Lender dari risiko pendanaan tunggal; serta mudah, cepat, dan 100% online. Untuk memanfaatkan 

layanan Reksa Dana for Lender, calon investor harus sudah terdaftar sebagai Lender Individu maupun 

Institusi di Investree dengan status akun sudah terverifikasi dan memiliki Nomor Tunggal Identitas 

Pemodal (SID) atau rekening efek. Jika belum punya, proses dapat dilakukan melalui 

www.investree.id/reksadana.  

 

--- SELESAI --- 

 

Tentang Investree 

PT Investree Radhika Jaya merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Republik 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 akses pinjaman menjadi lebih terjangkau dan mudah bagi borrower 

terutama Usaha Kecil Menengah (UKM). 

Hingga bulan Maret 2019, Investree berhasil membukukan catatan total fasilitas pinjaman Rp X triliun dan nilai 

pinjaman tersalurkan Rp 1,6 triliun dengan rata-rata tingkat pengembalian (return) 21,02% dan gagal bayar 

(default) 0%. 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      

Bersama Investree, #SemuaBisaTumbuh. 

Informasi dan kontak media Investree: 

PT Investree Radhika Jaya KVB | Kennedy, Voice & Berliner 

Astranivari Aditya Nugroho  

Head of Marketing & Communications Associate Consultant 

pr@investree.id  aditya.nugroho@kennedyvoice-berliner.com 

   +62 856 9258 5792 
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Tentang tanamduit 

tanamduit adalah brand portal investasi yang dimiliki oleh PT Star Mercato Capitale, sebuah perusahaan rintisan 

di bidang teknologi keuangan dengan tujuan memberikan pengalaman kepada masyarakat untuk berinvestasi 

dengan mudah dan menyenangkan, dan telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Perusahaan ini didirikan oleh ahli-ahli dan profesional yang dihormati dalam industri keuangan yang berkomitmen 

untuk membangun sebuah platform keuangan digital yang inovatif dan akan membawa masyarakat Indonesia 

untuk mencapai kehidupan finansial yang lebih baik.  

Pada bulan September 2017, tanamduit mendapatkan lisensi dari OJK sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana 

(APERD). Selain menjadi APERD, PT Star Mercato Capitale ditunjuk oleh Ditjen PPR Kementerian Keuangan 

untuk menjual Surat Berharga Negara dan Surat Berharga Syariah Negara. 

 

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.tanamduit.com atau kanal media sosial: 

LinkedIn: tanamduit     Instagram: @tanamduit.id    

  

Informasi dan kontak media tanamduit: 

Adam Kamil 

Marketing Communications 

adam.kamil@tanamduit.com  
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