Siaran Pers

Investree Kembali Raih Penghargaan Prestisius se-Asia Pasifik dan Timur Tengah
sebagai “Best Fintech of the Year” dari The Asset
Investree menjadi perusahaan fintech dari Indonesia yang diakui dalam gelaran The Asset Triple A Digital
Awards 2017 atas keunggulan dalam berinovasi dan mengembangkan pengalaman finansial digital yang
unik bagi penggunanya.
Jakarta, 20 Maret 2018 — Investree (PT Investree Radhika Jaya) kembali menorehkan prestasinya di
tingkat regional Asia Pasifik dan Timur Tengah dengan berhasil meraih penghargaan sebagai “Best Fintech
of The Year” mewakili negara Indonesia dalam gelaran The Asset Triple A Digital Awards 2017 yang
diadakan oleh Majalah The Asset di Hong Kong pada 8 Maret 2018 lalu.
Penghargaan ini adalah bentuk pengakuan atas keunggulan sebuah industri finansial, meliputi peluncuran
dan penerapan inovasi dalam mengembangkan layanan untuk meningkatkan pengalaman finansial digital
yang unik bagi penggunanya serta mencapai inklusi finansial. Penghargaan diberikan setiap tahun kepada
perusahaan serta lembaga finansial teknologi yang berada di wilayah Asia Pasifik dan Timur Tengah.
Co-Founder & CEO Investree Adrian Gunadi mengatakan, “Kami sangat bersyukur dan bangga atas
pencapaian ini. Kontribusi Investree untuk keuangan inklusif di Indonesia lagi-lagi berhasil menarik
perhatian dan berhasil menjadikan kami sebagai fintech lending dari Indonesia yang diakui dalam acara
setingkat regional, setelah melalui seleksi ketat serta proses pitching dan audit yang cukup panjang.”
Apresiasi ini diberikan kepada Investree atas upayanya mewujudkan inklusi keuangan di Indonesia yang
terimplementasi melalui “ekonomi bersama”, sebuah sistem sosio-ekonomi yang mengubah proses sumber
daya pribadi menjadi peluang untuk berbagi. Terpilihnya Investree juga dipertimbangkan melalui prestasi
dan dedikasi yang sudah berhasil diraih, statistik bisnis selama masa peninjauan, dan informasi lainnya
yang dikumpulkan oleh The Asset.
The Asset Triple A Awards sendiri dibangun berdasarkan metodologi yang kuat, dikombinasikan dengan
pendekatan yang teliti terhadap pemilihan pemenang penghargaan yang dianggap paling mumpuni.
Penghargaan ini pun melibatkan Dewan Juri dan Tim Benchmark Research yang secara kolektif memiliki
pengalaman beberapa dekade untuk mengevaluasi penghargaan di Asia. Itu artinya, model bisnis
Investree telah diakui dan dapat diaplikasikan di negara berkembang Asia lainnya.
“Penghargaan “Best Fintech of the Year” ini merupakan penghargaan pertama kami di tahun ini. Saya dan
tim pastinya berharap prestasi kami akan terus bertambah, karena apresiasi seperti ini menjadi salah satu
motivasi kami untuk terus maju dan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia terutama dalam memfasilitasi
akses keuangan yang baik melalui fintech peer-to-peer lending,” tambah Adrian.

Mewujudkan prinsip “Semua Bisa Tumbuh” sekaligus mengakomodasi POJK No. 77/POJK.01/2016,
Investree sebagai pionir peer-to-peer lending marketplace di Tanah Air akan segera merilis hasil audit yang
diperoleh dari pihak eksternal yaitu RSM AAJ. Hal ini demi menjunjung tinggi transparansi sesuai dengan
yang diberlakukan oleh regulator. Selain itu, saat ini Investree sedang dalam tahap pemenuhan sertifikasi
ISO27001, yang merupakan standar seertifikasi Internasional yang diberikan kepada perusahaan dalam
menerapkan sistem manajemen keamanan informasi, untuk memperoleh pengoperasian izin penuh dari
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan keamanan sistem dan perlindungan data nasabah dan klien.
Hingga bulan Februari 2018, Investree telah berhasil membukukan catatan total fasilitas pinjaman sebesar
Rp 679 miliar dan pinjaman tersalurkan sebesar Rp 537 miliar serta imbal hasil rata-rata 16,6% dengan
tingkat gagal bayar 0.
--- 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 bulan Februari 2018, Investree berhasil membukukan catatan penyaluran pinjaman Rp 537 miliar
dengan 16,6% 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 dan “Best Fintech of the Year” dari 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, dan “Best P2P Lending Platform for SMEs” oleh The Asian Banker.
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.investree.id atau kanal media sosial:
Facebook: Investree
Twitter: @InvestreeID
LinkedIn: Investree
Bersama Investree, #SemuaBisaTumbuh.
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