Siaran Pers

Investree Mendukung Pembangunan Nasional Melalui Distribusi Produk
Investasi Berprinsip Syariah Sukuk Tabungan Seri ST-002
Dengan imbal hasil minimal 8,30% p.a, Investree bersama Pemerintah menawarkan kesempatan
secara langsung kepada Warga Negara Indonesia untuk mendukung pembangunan nasional melalui
investasi Sukuk Tabungan Seri ST- 002.
Jakarta, 1 November 2018 – Investree (PT Investree Radhika Jaya) sebagai fintech marketplace

lending platform dipercaya dan ditunjuk secara langsung oleh Kementerian Keuangan untuk menjadi
Mitra Distribusi (MiDis) dalam memasarkan Sukuk Tabungan seri ST-002 secara online. Produk
investasi yang ditujukan untuk para investor individu yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah ini
telah diluncurkan oleh Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan dapat dibeli
secara online mulai 1 November 2018 hingga 22 November 2018 karena termasuk dalam jenis Surat
Berharga Negara elektronik (e-SBN).
Berbeda dengan obligasi konvensional, ST-002 merupakan produk investasi yang ditawarkan oleh
Pemerintah kepada warga negara Indonesia sebagai tabungan investasi berlandaskan prinsip-prinsip
syariah, seperti tidak melibatkan unsur perhitungan bunga (riba), unsur judi (Maisyir), unsur penipuan
(Gharah), dan tidak mendatangkan kerugian kepada orang lain (Mudharat). ST-002 juga memiliki
konsep Akad Wakalah, yaitu Penerbit sukuk wajib menyatakan bahwa dirinya bertindak sebagai Wali
Amanat/Wakil dari pemegang sukuk untuk mengelola dana hasil penerbitan sukuk dalam berbagai
kegiatan yang menghasilkan keuntungan.
Adrian Gunadi, Co-Founder & CEO Investree, menjelaskan, “Kami mengajak masyarakat Indonesia
yang ingin tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah dalam berinvestasi untuk ikut berpartisipasi
dalam pembangunan nasional. Hal ini selaras dengan semangat “Semua Bisa Tumbuh” yang selalu
diusung oleh Investree, nantinya hasil investasi ST-002 akan digunakan untuk membiayai
pembangunan infrastruktur negara untuk menuju bangsa yang mandiri.”
Dengan tingkat imbalan 8,30% p.a., ST-002 memiliki tenor 2 (dua) tahun dan minimal pemesanan yang
terjangkau yaitu Rp 1 juta. Selain itu, investor akan memperoleh keuntungan lainnya antara lain aman
karena dijamin oleh negara, pemesanan mudah dan 100% online, imbalan dibayarkan setiap bulan oleh
Penerbit, dan tidak ada biaya tambahan untuk pembelian maupun pencairan. Selama masa penawaran
berlangsung, pembelian ST-002 melalui Investree yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja
akan mendapatkan bonus hingga 1% atau hingga Rp 30 juta (tidak berlaku kumulatif).
ST-002 merupakan instrumen yang tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, namun terdapat
fasilitas early redemption atau pencairan sebelum jatuh tempo, yaitu fasilitas yang memungkinkan
investor menerima sebagian pelunasan pokok ST-002 oleh Pemerintah sebelum jatuh tempo. Fasilitas
ini hanya dapat dimanfaatkan oleh investor dengan minimal kepemilikan Rp 2 juta di setiap MiDis dan
jumlah maksimal yang dapat diajukan untuk early redemption adalah 50% dari total kepemilikan
investor. Ada pun rincian dari ST-002 sebagai berikut:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Masa penawaran: 1 - 22 November 2018
Penetapan hasil penjualan: 27 November 2018
Bentuk obligasi: tanpa warkat, tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat dilikuidasi/dicairkan
sampai dengan jatuh tempo, kecuali pada periode early redemption.
Jatuh tempo: 10 November 2020
Tenor: 2 tahun
Minimum pemesanan: Rp 1 juta
Maksimum Pemesanan: Rp 3 miliar
Akad: wakalah
Tanggal imbalan pertama: 10 Januari 2019
Jenis imbalan: mengambang dengan tingkat imbalan minimal (floating with floor).

“ST-002 telah dinyatakan sesuai Syariah oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI). ST-002 terbuka bagi masyarakat Indonesia dari kalangan manapun yang dibuktikan
dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanpa latar belakang keyakinan. Kehadiran ST-002 ini tentunya
memberikan alternatif untuk menyimpan uang pada instrumen yang menghasilkan potensi imbal yang
cukup menarik dengan risiko minim,” tutup Adrian.

--- 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 akhir bulan Oktober 2018, Investree berhasil membukukan catatan total fasilitas pinjaman Rp 1,43 triliun
dengan nilai pinjaman tersalurkan sebesar Rp 1,12 triliun, dan 16,5% 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.
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