Siaran Pers

Gandeng Principal Asset Management dan tanamduit, Lender Investree
Kini Semakin Mudah Berinvestasi
Jakarta, 18 Februari 2020 – Hari ini, Investree (PT Investree Radhika Jaya) mengumumkan kerja
sama dengan perusahaan manajemen investasi (MI) internasional, PT Principal Asset Management,
dan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang telah lama menjadi mitra Investree, tanamduit (PT
Star Mercato Capitale), dengan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Fasilitas Reksa
Dana antara Investree dengan tanamduit dan Principal Asset Management. Hal ini dilakukan sebagai
bentuk komitmen ketiga pihak dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia melalui pemanfaatan
teknologi digital. Acara dilaksanakan di William’s Casual Dining di Kawasan SCBD, Jakarta, dan dihadiri
oleh para petinggi Investree, tanamduit, dan Principal Asset Management.
Setelah adanya penandatanganan kerja sama ini, Lender di Investree dapat menginvestasikan dana
mereka pada produk investasi yang diterbitkan oleh Principal Asset Management selaku MI yaitu
Reksa Dana Principal Cash Fund dan Reksa Dana Principal Cash Fund Syariah melalui bantuan
tanamduit sebagai APERD yang sudah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kedua
produk ini pun akan masuk ke dalam layanan Reksa Dana for Lender yang dimiliki oleh Investree
sebagai upaya perluasan akses berinvestasi bagi para pengguna, terlebih investor pemula yang
mencari alternatif investasi aman namun tetap menguntungkan. Akses berinvestasi reksa dana berjenis
pasar uang ini akan tersedia di www.investree.id dan aplikasi mobile Investree for Lender.
Chief Executive Officer Principal Asset Management, Agung Budiono, mengatakan, “Principal
berkomitmen untuk terus berinovasi dengan dukungan teknologi digital demi menjangkau berbagai
kalangan masyarakat terhadap produk investasi. Kolaborasi dengan Investree dan tanamduit
diharapkan mampu membuka akses transaksi investasi secara lebih luas dan mudah.” Principal sendiri
sudah memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dalam mengelola dana nasabah di Indonesia. Dengan
menghadirkan Produk Reksa Dana Pasar Uang Konvensional dan Syariah bersama Investree dan
tanamduit, Principal bermaksud untuk mempermudah pengadaan reksa dana yang sesuai dengan
kebutuhan para Lender di Investree.
Co-Founder & CEO Investree, Adrian Gunadi, menambahkan, “Merupakan kelanjutan kemitraan yang
sudah terjalin antara Investree dan tanamduit, kami menyambut rekanan baru Investree, Principal
Asset Management, sebagai perusahaan MI terkemuka di Indonesia. Sadar akan posisi Investree
sebagai pionir fintech lending, kami berkomitmen untuk terus mengeluarkan inovasi yang kaya manfaat
bagi masyarakat yang sudah melek finansial dan teknologi terutama Lender-Lender di Investree–dan
ini adalah salah satunya. Kami ingin mengajak mereka mengenal lebih jauh ragam produk investasi
dan mendiversifikasikan portofolio, apalagi kerja sama ini ada produk syariahnya. Bisa menjadi pilihan
cerdas bagi investor yang ingin berinvestasi sesuai prinsip Islam.”
Sementara itu, Co-Founder tanamduit, Rini Hapsari, mengungkapkan, “tanamduit sebagai platform
digital wealth management berkomitmen untuk selalu menjamin keamanan para investor dalam
melakukan transaksi, serta menyediakan kemudahan dan kenyamanan kepada investor. Kami

memberikan bantuan secara komprehensif dalam mengeksekusi rencana keuangan dan memonitor
perkembangan capaian investasi dengan menyajikan fasilitas self-learning untuk masyarakat yang
masih awam berinvestasi reksa dana dan membantu mereka mengetahui profil risikonya. Dengan
demikian, tanamduit dapat merekomendasikan produk yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan
masyarakat.” Saat ini, tanamduit memiliki sekitar 180.000 investor yang sudah memiliki rekening reksa
dana.
Hasil dari kolaborasi antara Investree, tanamduit, dan Principal Asset Management yaitu Produk Reksa
Dana Pasar Uang Konvensional dan Syariah dihadirkan sebagai nilai tambah dan alternatif pilihan
berinvestasi bagi masyarakat yang menjadi Lender di Investree untuk mendiversifikasikan portofolio
dana Cash-in-Hand (CIH) di akun Investree mereka. Selain bisa dilakukan secara 100% online dan
(dengan periode) singkat, produk investasi ini juga terjamin karena Reksa Dana Tipe Pasar Uang
mempunyai risiko yang cenderung rendah dari aspek default, berkurangnya Nilai Aktiva Bersih (NAB),
maupun likuiditas. Masyarakat pun diharapkan semakin bersemangat untuk memperoleh return atraktif
secara lebih aman dan nyaman.

--- SELESAI ---

Tentang Principal
Principal adalah grup layanan keuangan global yang menyediakan solusi pensiun, asuransi, dan
manajemen aset untuk lebih dari 22 juta pelanggan di lebih dari 80 negara. Misi kami di Asia dan pasar
berkembang lainnya di seluruh dunia adalah untuk membantu perusahaan-perusahaan dan
masyarakat mendapatkan perlindungan dan kemandirian finansial sehingga mereka dapat mencapai
tujuan finansial jangka panjang dan meningkatkan kualitas masa depan keuangan mereka.
www.principal.co.id
Untuk pertanyaan media, silakan hubungi:
PT Principal Asset Management
Milcha Dowandrisa
PR & Marketing
+6221 5790 1581
milchazena.dowandrisa@principal.co.id

Tentang tanamduit
tanamduit merupakan platform digital wealth management yang dikembangkan dan dimiliki oleh
Mercato Digital Asia, holding company dari PT Star Mercato Capitale dan PT Mercato Digital Insurtech
sebuah perusahaan rintisan di bidang teknologi keuangan dengan tujuan memberikan pengalaman
kepada masyarakat untuk berinvestasi dengan mudah dan menyenangkan. Star Mercato Capitale telah
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan lisensi dari OJK sebagai Agen Penjual

Efek Reksa Dana (APERD) dan mendapat penunjukan dari Kementerian Keuangan untuk memasarkan
Surat Berharga Negara (SBN).
Untuk pertanyaan media, silakan hubungi:
Acista L. K. Nitbani
Marketing Communication tanamduit
acista@tanamduit.com

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 Februari 2020, Investree berhasil membukukan catatan total fasilitas pinjaman Rp
4,55 triliun dan nilai pinjaman tersalurkan Rp 3,53 triliun dengan rata-rata tingkat pengembalian (return)
16,1% p.a. dan TKB90: 99,01%. 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.
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