
 

Siaran Pers 

 

Investree sebagai Satu-Satunya Fintech – Marketplace Lending yang 

Berpartisipasi di The Annual Meetings of International Monetary Fund & World 

Bank Group (IMF-WBG) 2018 
 

Investree dipercaya oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk menjadi satu-satunya 

perwakilan Fintech – Marketplace Lending di acara The Annual Meetings of International Monetary 

Fund & World Bank Group (IMF-WBG) 2018, bergabung dalam acara showcase dan diskusi panel. 

 

Bali, 11/12 Oktober 2018 – Investree berpartisipasi dalam gelaran The Annual Meetings of 

International Monetary Fund & World Bank Group (IMF-WBG) 2018 yang diselenggarakan pada 

tanggal 8-14 Oktober 2018 di Nusa Dua, Bali. Sebagai satu-satunya delegasi dari kategori fintech-

marketplace lending, Investree turut serta dalam Innovation Showcase serta beberapa diskusi panel 

bersama tokoh, lembaga pemerintahan, petinggi sektor swasta, pemangku kepentingan, dan rekan 

strategis dari 189 negara anggota IMF. Keikutsertaan Investree di The Annual Meetings IMF-WBG 

2018 semakin memperkuat posisi mereka sebagai pelopor perusahaan rintisan di bidang teknologi 

finansial (tekfin) sekaligus pionir marketplace lending di Indonesia. 

 

Investree menjadi salah satu partisipan Innovation Showcase yang merupakan pameran teknologi 

dengan tujuan menyoroti peran kuat teknologi dalam memacu pembangunan dari sisi human capital 

dan inklusi finansial serta menghubungkan para pengambil keputusan dengan inovator teknologi. 

Booth Investree tersedia pada hari pertama The Annual Meetings IMF-WBG 2018 dengan tema 

“Fintech”, Kamis, 11 Oktober 2018 di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali, 

pukul 08.00 – 17.00 WITA. Selama satu hari penuh, Tim Investree yang hadir memberikan informasi 

seputar peran Investree dalam menjembatani kebutuhan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) dan mengembangkan inklusi keuangan di Indonesia dan Asia Tenggara.  

 

Bersamaan dengan Innovation Showcase tersebut, Co-Founder & CEO Investree, Adrian Gunadi, 

berkesempatan memperkenalkan Investree kepada khalayak luas selama 10 menit dalam sesi 

“Lightning Talk”. Selain itu, Adrian juga menjadi salah satu panelis dalam Fintech Panel bertema “How 

Can New Technologies Disrupt Financial Access?” di Nusantara 3 Meeting Room, BICC, pukul 10.30 

– 11.30 WITA. Turut bergabung dalam sesi diskusi inspiratif ini beberapa perusahaan keuangan dan 

fintech tingkat global yaitu Ant Financial, bKash, Flutterwave, LenddoEFL, dan Stripe. 

 

“Fokus utama dari partisipasi Investree dalam gelaran ekonomi tingkat dunia ini adalah bagaimana 

kami bisa memberikan edukasi dan sosialisasi terkait dengan upaya Investree dalam memberdayakan 

UMKM melalui bantuan akses finansial yang aman, mudah, dan cepat. Apa yang dilakukan Investree 

pun berkaitan erat dengan bagaimana ekonomi digital dan teknologi disruptif mampu berdampak 

secara positif terhadap perkembangan dunia di mana Investree turut berkontribusi terhadap perolehan 

Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Sejalan dengan tujuan IMF-WB untuk 

memastikan semua negara dapat memanfaatkan revolusi digital untuk meningkatkan kinerja sektor 

keuangan, setelah acara ini berakhir, kami yakin Investree bisa semakin menguatkan kinerja demi 

mencapai cita-cita inklusi keuangan yang nyata di Indonesia dan Asia Tenggara,” ujar Adrian.  

 

Di hari ketiga dan keempat The Annual Meetings IMF-WBG 2018, Kementerian Komunikasi dan 

Informatika Republik Indonesia (KOMINFO) bekerja sama dengan Association of Venture Capital for 

Startups (AMVESINDO) dan EY Indonesia juga mengadakan NextICorn International Convention – 

Digital Paradise Weekend, 13-14 Oktober 2018, di The Stones Legian, Bali dan Investree menjadi salah 

satu yang diundang secara terhormat. Sebagai anggota dari program NextICorn binaan KOMINFO, 



 

Investree akan menjadi salah satu perwakilan perusahaan rintisan unggulan Indonesia. Gelaran 

NextICorn kali ini berfokus pada pemberian akses yang lebih baik untuk perusahaan-perusahaan 

rintisan NextICorn kepada investor dunia agar mereka bisa mengeksplorasi peluang berinvestasi. 

 

“Dengan terlibatnya Investree di 2 (dua) acara prestisius ini, diharapkan mampu memberikan inspirasi 

bagi kami agar terus berinovasi, memberikan layanan dan produk yang lebih baik bagi masyarakat 

luas,” tutup Adrian mantap. 

 

IMF-World Bank Annual Meeting 2018 merupakan pertemuan tahunan yang diselenggarakan oleh 

Dewan Gubernur World Bank dan International Monetary Fund untuk mendiskusikan perkembangan 

ekonomi dan keuangan global, isu-isu pembangunan terkini, dari isu-isu global lainnya. Terpilihnya 

Indonesia menjadi tuan rumah menunjukkan tingginya kepercayaan dunia internasional terhadap 

Indonesia di dalam bidang keamanan, stabilitas politik, dan keberhasilan di bidang ekonomi. 

 

-- 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 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 awal bulan Agustus 2018, Investree berhasil membukukan catatan total fasilitas pinjaman Rp 1,31 triliun 
dengan nilai pinjaman tersalurkan sebesar Rp 1,03 triliun, dan 16,4% rata-rata tingkat pengembalian. 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” 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. 
 
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 
  
 Sara Mandagie 
 Senior Consultant 
 sara.mandagie@kennedyvoice-berliner.com  
 +62 812 9906 7702 
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