
 

Siaran Pers 

Investree Resmikan Kolaborasi dengan Midtrans, Perluas Akses Pembiayaan bagi 

UKM-UKM Berkembang 

Jakarta, 29 Januari 2020 – Hari ini, pionir marketplace lending di Indonesia, Investree (PT Investree 

Radhika Jaya), umumkan kerja sama strategis dengan perusahaan payment gateway terkemuka, 

Midtrans (PT Midtrans), untuk memberikan akses pembiayaan aman dan cepat kepada UKM-UKM 

yang tergabung dalam ekosistem Midtrans di acara Merchant Gathering & Signing Ceremony Investree 

X Midtrans: “Success Story of Local Products in the Digital Era” di FintechSPACE Satrio Tower, Jakarta. 

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Investree dan Midtrans tentang Merchant Financing 

dilakukan langsung oleh Co-Founder & CEO Investree, Adrian Gunadi, dan CEO Midtrans, Erwin 

Tanudjaja. Bentuk pembiayaannya dikemas dengan nama produk “Midtrans Merchant Financing”.  

Co-Founder & CEO Investree, Adrian Gunadi, mengungkapkan, “Memperluas akses pembiayaan bagi 

UKM-UKM di Indonesia agar mereka semakin berdaya sudah menjadi misi utama Investree sejak 

pertama kali berdiri, oleh karena itu, kami terus menggali potensi kerja sama dengan rekanan-rekanan 

profesional agar bisa merealisasikan misi tersebut salah satunya dengan Midtrans sebagai pelopor 

payment gateway. Produk yang kami pasarkan pun merupakan hasil dari riset yang kami lakukan 

dengan Midtrans sehingga kami yakin, Midtrans Merchant Financing mampu menjawab kebutuhan 

UKM secara tepat sasaran. Selain itu, kolaborasi ini juga memperkuat peluang kolaborasi yang bisa 

dilakukan oleh sesama pelaku fintech sebagai landasan pengembangan ekonomi di Indonesia.” 

CEO Midtrans, Erwin Tanudjaja, menambahkan, “Dalam kemitraan kami dengan banyak merchant 

selama 7 (tujuh) tahun Midtrans berdiri, kami memahami keinginan sekaligus kesulitan pemilik bisnis 

dalam mengembangkan usahanya. Adalah kewajiban kami untuk mendukung merchant dalam 

berbagai aspek. Kami optimis kolaborasi dengan Investree ini dapat turut memperkuat basis ekonomi 

digital di Indonesia sesuai dengan visi Midtrans.” 

Mengenai struktur produknya, Midtrans Merchant Financing adalah fasilitas pinjaman dari Investree 

untuk berbagai macam keperluan yang berkaitan dengan pengembangan usaha para merchant-

merchant Midtrans. Beberapa keuntungan yang ditawarkan adalah mereka dapat mengajukan 

pinjaman hingga Rp 2 miliar, menikmati proses mudah dan 100% online, serta memperoleh persetujuan 

dan pencairan cepat. Pinjaman ini bisa dimanfaatkan antara lain untuk mengelola arus kas, mengatur 

persediaan komoditas, mempersiapkan ekspansi bisnis, atau digunakan saat butuh biaya 

pemeliharaan atau biaya darurat. Menjadi nilai plus lainnya, merchant-merchant Midtrans dapat leluasa 

memilih apakah mereka ingin mengajukan pinjaman dengan skema konvensional atau syariah. 

Peresmian kerja sama Investree dan Midtrans serta ajang pertemuan para merchant Midtrans ini tak 

hanya menghadirkan seremonial penandatanganan saja, tapi juga mini talkshow berjudul “Success 

Story of Local Products in the Digital Era” bersama narasumber kenamaan yaitu Ben Wirawan (Director 

Torch.id), Dheta Aisyah (Chief Business Development Officer Binar Academy), dan Prita Ghozie (CEO 

ZAP Finance, Perencana Keuangan Independen, dan Pengajar). Sesi ini diharapkan mampu 

memberikan pengetahuan serta inspirasi tentang perjalanan para pelaku UKM yang kini sudah berhasil 



 

berdaya dalam mengembangkan usahanya seperti Torch.id dan Binar Academy kepada para 

perwakilan merchant yang hadir. 
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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 akhir bulan Januari 2020, Investree berhasil membukukan catatan total fasilitas pinjaman Rp 

4,44 triliun dan nilai pinjaman tersalurkan Rp 3,44 triliun dengan rata-rata tingkat pengembalian (return) 

16,1% p.a. dan TKB90: 99,37%. 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. 

Informasi dan kontak media Investree: 

PT Investree Radhika Jaya  KVB | Kennedy, Voice & Berliner 

Astranivari  Muhammad Nadiul Kaffi 

Head of Marketing & Communications  Consultant 

pr@investree.id   nadiul.kaffi@kennedyvoice-berliner.com  
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