
     
   

Siaran Pers 

 

Investree dan Bank Woori Saudara Tandatangani Surat Kesepahaman Kemitraan Penjualan Sebagai 

Upaya Perluasan Jangkauan Pinjaman UMKM Indonesia 

  

Kehadiran fintech membantu bank dalam mengimbangi kebutuhan nasabah, 

berdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 

  

JAKARTA, 24 Januari 2017 – PT Investree Radhika Jaya (Investree) dan PT Bank Woori Saudara Indonesia 

1906 Tbk. (Bank Woori Saudara atau BWS) menandatangani surat kesepahaman kemitraan penjualan yang 

menjadi kolaborasi strategis kedua Investree sebagai perusahaan financial-technology (fintech) dan peer-to-

peer lending terpercaya dengan salah satu institusi perbankan terdepan di Indonesia dalam memperluas 

jangkauan nasabah serta meningkatkan inklusi keuangan di Tanah Air. 

Kolaborasi strategis ini menunjukkan upaya perusahaan teknologi finansial bersama institusi keuangan untuk 

bersama memberdayakan industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui semangat “Semua Bisa 

Tumbuh”—sesuai dengan tagline Investree—dengan mempertemukan pihak yang membutuhkan pinjaman 

dengan pihak yang ingin memberikan pinjaman. 

Co-Founder dan Komisaris Investree, Aida Sutanto, mengatakan, "Melalui kerjasama ini, Investree dengan 

BWS ingin bertandem dan memberikan dampak positif kepada masyarakat khususnya UMKM, sebagai 

manfaat dari hadirnya fintech yang dapat berperan sebagai mitra strategis bagi industri finansial.” 

“Kemitraan ini merupakan kolaborasi kedua yang dilakukan Investree dengan sektor perbankan. Kali ini dengan 

Bank Woori Saudara kami melakukan kemitraan penjualan dengan peran Bank Woori Saudara sebagai bank 

swasta multinasional yang membantu kami menyerbarluaskan kemudahan berinvestasi dan mendapatkan 

pinjaman dengan hadirnya kecanggihan dan kemudahan fintech maupun peer-to-peer lending yang dapat 

diakses di mana saja,” ujar Co-Founder dan CEO Investree, Adrian Gunadi, menambahkan. 

Menurut Adrian, Peraturan OJK dengan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang 

berbasis teknologi informasi atau fintech yang terbit pada tanggal 29 Desember 2016 lalu turut mendorong 

lahirnya kerjasama ini secara positif. “Regulasi tersebut membuat kami merasa didukung untuk 

mengembangkan bisnis dan meningkatkan layanan sesuai dengan rambu-rambu yang jelas, yang dalam 

kesempatan ini kami lakukan bersama dengan Bank Woori Saudara yang telah memiliki track record baik,” 

tuturnya. 

“Bank Woori Saudara ingin selalu memberikan pelayanan yang optimal bagi nasabah kami. Melalui kerjasama 

dengan Investree ini, kami pun ingin memberikan ragam pilihan produk finansial teknologi yang dapat 



     
   

membantu kami memberikan solusi dari setiap kebutuhan nasabah kami sehingga kini fintech dan bank dapat 

berdampingan dalam usaha mencapai inklusi keuangan di Indonesia,” kata Direktur Bisnis UKM & Konsumer, 

Ir. Denny Novisar Mahmuradi, membenarkan. 

Bentuk kerjasama yang dilakukan akan memudahkan nasabah BWS yang belum terjangkau dalam kategori 

layak kredit, baik karyawan yang membutuhkan dana cepat maupun badan usaha yang belum memenuhi 

syarat perbankan, akan diarahkan kepada platform Investree sebagai alternatif mendapatkan pinjaman. 

Investree pun dapat menjadi opsi lain untuk berinvestasi bagi nasabah BWS yang ingin meminjamkan dananya. 

Sehingga masyarakat yang belum terjangkau oleh bank akan lebih terbantu dan sebagai salah satu solusi 

memberdayakan masyarakat Indonesia demi menciptakan keuangan inklusif di Tanah Air. 

 

 

 

Tentang Investree  

PT Investree Radhika Jaya (Perusahaan) merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia. Berdiri sebagai 

perusahaan yang tidak diatur oleh dan/atau 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 Mikro Kecil Menengah).  

 

Bersama Investree, Semua Bisa Tumbuh. Silakan kunjungi www.investree.id. 

 

Tentang Bank Woori Saudara 

Bank Woori Saudara merupakan bank hasil penggabungan atau merger yang memiliki keunggulan dan daya saing tinggi—Bank Saudara 

unggul pada produk dan layanan ritel, sedangkan Bank Woori Indonesia pada produk dan layanan korporasi. Bank Woori Saudara telah 

mencetak sejarah dengan meraih predikat “sangat bagus” selama 20 tahun berturut-turut dari Infobank Award. 

 

Bank Woori Saudara memiliki keunggulan-keunggulan yang memperkokoh posisi Bank dalam industri perbankan keunggulan tersebut 

dilatarbelakangi oleh keberhasilan Bank dalam penggabungan usaha (merger) antara Bank Saudara dan Bank Woori Indonesia. 

Keunggulan kompetitif yang dimiliki Bank Saudara pada kredit konsumer dan Bank Woori Indonesia pada kredit Korporasi. Sinergi pada 

bidang usaha tersebut dilakukan seimbang dengan tetap mengedepankan pelayanan terbaik kepada nasabah. 

 

Silakan kunjungi http://www.bankwoorisaudara.com/. 

 

Untuk informasi dan kontak media: 

Kennedy, Voice & Berliner PR Firm 

Andi Nurdiana (m) +6282299243695 (e) andi.nurdiana@kennedyvoice-berliner.com 

Cindy Caroline (m) +62811905504 (e) cindy.caroline@kennedyvoice-berliner.com 
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