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Bank Danamon Jalin Kerja Sama dengan Investree dalam Penyaluran 

Kredit Usaha 

 
Mendukung pertumbuhan UKM Indonesia dengan memperluas akses pembiayaan 

*** 

12 Maret 2020 – PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“Bank Danamon”) dan PT Investree Radhika Jaya 

(“Investree”), penyedia jasa business-to-business (B2B) marketplace lending terkemuka di Indonesia, 

menandatangani perjanjian kerja sama terkait penyaluran kredit usaha atau loan channeling, di mana Bank 

Danamon menyalurkan pinjaman melalui platform online Investree. Melalui skema loan channeling ini, 

nasabah akan menerima kemudahan dan akses cepat dari layanan pinjaman online dengan plafon 

pinjaman yang lebih tinggi layaknya kredit perbankan. Perjanjian kerja sama ini ditandatangani hari ini di 

Jakarta. 

 

Menurut data tahun 2018 dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), 74% 

dari 63 juta UKM di Indonesia tidak memiliki akses ke kredit. Keberadaan layanan marketplace lending, 

seperti Investree, terbukti dapat meningkatkan akses terhadap kredit melalui platform online yang mudah 

digunakan. Hal ini terbukti dengan pertumbuhan marketplace lending yang baik.  

 

“Kemitraan ini merupakan bentuk komitmen kami untuk memperluas akses kredit kepada UKM, 

memastikan para pelaku usaha mendapatkan dukungan dari perbankan guna meningkatkan pertumbuhan 

bisnis mereka dan berkontribusi pada perekonomian. Kemitraan ini juga menunjukkan bahwa perbankan 

dan perusahaan teknologi finansial dapat saling melengkapi untuk mendukung inklusi finansial dan 

mendukung pertumbuhan sektor UKM Indonesia selaku tulang punggung perekonomian negara,” kata 

Michellina Triwardhany, Wakil Direktur Utama Bank Danamon.  

 

“Untuk kesekian kalinya Investree bekerja sama dengan perbankan dalam hal penyaluran pembiayaan 

kepada UKM. Hal ini semakin membuktikan bahwa sinergi antara fintech dan bank mampu memberikan 

dampak yang positif dan nyata tak hanya bagi pertumbuhan UKM tapi juga ekosistem digital di Indonesia. 

Dukungan dari Bank Danamon juga akan kami maksimalkan untuk menambah deretan inovasi yang kaya 

manfaat bagi target khalayak kami terutama UKM-UKM berkembang,” ujar Co-Founder & CEO Investree, 

Adrian Gunadi. 

 

Skema penyaluran kredit loan channeling dengan Investree ini dimulai dengan nasabah mengajukan kredit 

melalui platform yang dimiliki oleh Investree dengan jumlah pinjaman antara Rp 200 juta – Rp 2 miliar. 

Investree kemudian melakukan analisis dan penilaian atas calon penerima pinjaman. Untuk setiap calon 

nasabah yang mengajukan pinjaman, Investree akan melakukan penyaringan tahap awal berdasarkan 

kriteria yang dimiliki oleh Investree dan juga kriteria yang diberikan oleh Bank. Selanjutnya, Investree akan 

melakukan proses underwriting meliputi proses identifikasi, seleksi, dan analisis atas Calon Borrower dan 

juga menyediakan scoring result dan rekomendasi limit kredit beserta biaya bunga yang diberikan 

berdasarkan hasil loan grading calon nasabah sebagai bahan pertimbangan pemberian fasilitas. Kemudian 
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Bank akan memberikan persetujuan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Investree untuk 

kemudian diproses pencairan pinjamannya kepada nasabah melalui Investree. 

 

TENTANG BANK DANAMON 
PT Bank Danamon Indonesia Tbk yang berdiri sejak 1956, per 31 Desember 2019 mengelola aset sebesar Rp194 
triliun bersama anak perusahaannya, yaitu PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (Adira Finance). Dalam hal 
kepemilikan saham, 94,1% saham Bank Danamon dimiliki oleh MUFG Bank, Ltd. dan 5,9% dimiliki oleh publik. 
 
Bank Danamon didukung oleh 960 jaringan kantor cabang konvensional, unit Syariah dan kantor cabang anak 
perusahaannya serta lebih dari 60.000 jaringan ATM Danamon, ATM Bersama, PRIMA dan ALTO yang tersebar di 34 
provinsi. Selain jaringan fisik, layanan Danamon juga dapat diakses melalui Danamon Online Banking, aplikasi D-Bank, 
D-Card, serta SMS Banking. 
 
Bank Danamon merupakan penerbit kartu debit, kartu ATM dan Kartu Kredit Manchester United di Indonesia serta 
penerbit kartu kredit American Express. Dengan beragam produk keuangan seperti Danamon Lebih, FlexiMax, 
Tabungan Bisa iB, Dana Pinter 50, KAB Bisa, dan Asuransi Primajaga, Danamon siap melayani kebutuhan nasabah 
dari berbagai segmen. 
Menjadi bagian dari MUFG Bank sebagai bank terbesar di Jepang dan salah satu institusi keuangan termuka di dunia 
akan memberikan nilai tambah. Bank Danamon akan dapat mengakses kekuatan, keahlian dan jaringan MUFG untuk 
melayani nasabah kami dan memfasilitasi pertumbuhan Bank Danamon dalam mewujudkan nilai jangka panjang bagi 
seluruh pemangku kepentingan. 
 
Bank menerima penghargaan dari Infobank Banking Service Excellence Awards 2019 untuk Pelayanan Menyeluruh, 
termasuk Peringkat Satu Layanan Teller & SMS Banking serta Peringkat Dua Pembukaan Rekening via Aplikasi Mobile. 
Sebelumnya Bank Danamon juga menjadi Best Digital Bank Indonesia pada ajang Asiamoney Best Bank Award 2018 
di Beijing. Bank Danamon also juga menerima penghargaan The Asian Banker Indonesia Award 2019 dalam kategori 
Best Digital KYC and Account Opening Initiative, Application, or Programme dari The Asian Banker.  

 

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 awal bulan Maret 2020, Investree berhasil membukukan catatan total fasilitas pinjaman Rp 4,55 triliun dan nilai 

pinjaman tersalurkan Rp 3,66 triliun dengan rata-rata tingkat pengembalian (return) 16,1% p.a. dan TKB90: 99%. 

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: 

Atria Rai 
Head of Corporate Communications, PT Bank Danamon 
Indonesia Tbk 
Telephone (+6221) 8064500 Ext. 8301 
corporate.communications@danamon.co.id 

Astranivari   

Chief Marketing Officer,  PT Investree Radhika Jaya 

pr@investree.id   

 

http://www.investree.id/
mailto:pr@investree.id

