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Danamon dan Investree Raih Penghargaan Best Cash Management Solutions 

di Tingkat Asia Pasifik 

Melalui Treasury, Trade, Supply Chain and Risk Management Award 2017 
yang diselenggarakan oleh The Asset Triple A 

  

Kukuhkan Investree sebagai pelopor peer-to-peer (P2P) lending marketplace di Indonesia, hadirkan inovasi 

layanan host-to-host dan solusi akun virtual dalam kategori “New Economy Solutions”. 

 

 

Jakarta, 23 April 2017 — PT Danamon Indonesia Tbk (Danamon) dan PT Investree Radhika Jaya 

(Investree) berhasil meraih penghargaan Best Cash Management Solutions untuk kategori “New Economy 

Solutions” dalam gelaran The Asset Triple A – Treasury, Trade, Supply Chain, and Risk Management Awards 

2017 yang diadakan oleh Majalah The Asset. Penghargaan ini adalah bentuk pengakuan atas keunggulan 

sebuah industri yang diberikan setiap tahun kepada perusahaan serta lembaga keuangan se-Asia Pasifik atas 

peluncuran atau penerapan inisiatif di bidang manajemen treasury perusahaan, keuangan perdagangan, 

rantai pasokan, dan manajemen risiko. 

 

Apresiasi ini diberikan kepada Danamon sebagai provider dan Investree sebagai klien, yang merupakan 

kerjasama pertama yang dilakukan oleh keduanya sebagai pelaku industri perbankan dan teknologi finansial. 

Adapun kerjasama yang dilakukan adalah penyediaan sistem manajemen kas, yaitu fasilitas automatic 

payment dan automatic posting atau yang lebih dikenal dengan layanan host-to-host serta penyediaan akun 

virtual bagi lender di Investree. Lebih jauh lagi, kerjasama Danamon dan Investree secara langsung 

memberikan kemudahan, kecepatan, dan transparansi bagi borrower dan lender yang memanfaatkan wadah 

P2P lending Investree. 

 

Mary Bernadette James, Chief Information Officer Danamon, mengutarakan rasa syukur dan bangga atas 

penghargaan yang diterima. “Apresiasi internasional ini meyakinkan kami bahwa fokus pada upaya 

memberikan yang terbaik kepada nasabah akan membuahkan hasil pada waktunya. Kerja keras dalam 

menyediakan solusi yang komprehensif, didukung penerapan teknologi terkini menjadi kunci dari pencapaian 

yang kita saksikan hari ini,” kata Mary James. 

 

Adrian Gunadi, Co-Founder & CEO Investree mengatakan, “Kami bersyukur dan bangga dapat menerima 

penghargaan ini, serta menjadi satu-satunya perusahaan rintisan teknologi finansial di Indonesia yang 

berhasil meraih penghargaan di tingkat regional Asia Pasifik. Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa kolaborasi 

antara tekfin dan perbankan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ekosistem tekfin serta 

mendukung program inklusi keuangan yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia.” 

 

Terpilihnya Danamon dan Investree dari industri layanan finansial dipertimbangkan melalui beberapa metrik, 

antara lain data-data masukan yang diserahkan oleh klien, statistik bisnis selama masa peninjauan, dan 

informasi yang dikumpulkan oleh pihak The Asset selama pertemuan langsung maupun panggilan konferensi 

dengan klien. 

 

“Hal ini juga mencerminkan peran teknologi finansial sebagai mitra strategis bagi bank agar dapat 
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menjangkau masyarakat yang lebih luas. Publik membutuhkan konfigurasi yang fleksibel dan mudah dalam 

mengakses keuangan mereka di era yang serba digital. Ke depannya, kami berharap sinergi ini menjadi 

inspirasi dan dorongan bagi industri teknologi finansial untuk terus berkembang dan bersaing secara global, 

sehingga semua bisa tumbuh,” tambah Adrian. 

  

The Asset Triple A – Treasury, Trade, Supply Chain, and Risk Management Award 2017 yang diadakan oleh 

Majalah The Asset sudah berjalan selama 10 tahun dan telah diikuti oleh perusahaan-perusahaan terdepan 

lainnya di Asia Pasifik, Timur Tengah, Eropa, serta Amerika Utara yang bergerak di berbagai bidang seperti 

e-commerce dan teknologi informasi. Majalah The Asset sendiri merupakan bagian dari Asset Publishing and 

Research Ltd. yang merupakan perusahaan multimedia terintegrasi, menyasar perusahaan finansial 

terkemuka di Asia. 

 

--- SELESAI --- 

 

Tentang Danamon 

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. berdiri sejak 1956, berkomitmen menjadi lembaga keuangan yang fokus pada 

nasabah, serta menawarkan produk dan layanan berkualitas dengan dukungan teknologi terkini. Hal ini sejalan dengan 

visi “Kami peduli dan membantu jutaan orang mencapai kesejahteraan”. Per 31 Maret 2017, Danamon mengelola aset 

sebesar Rp171 triliun bersama anak perusahaannya, yaitu PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (Adira Finance) dan PT 

Asuransi Adira Dinamika (Adira Insurance). Dalam hal kepemilikan saham, 67,37% saham Danamon dimiliki oleh Asia 

Financial (Indonesia) Pte. Ltd., 6,58% oleh JPMCB-Franklin Templeton Investment Funds dan 26,05% dimiliki oleh publik. 

 

Danamon didukung oleh lebih dari 1.700 jaringan kantor cabang konvensional, unit Syariah dan kantor cabang anak 

perusahaannya serta lebih dari 60.000 ATM melalui kerja sama dengan ATM Bersama, PRIMA dan ALTO yang tersebar 

di 34 provinsi. 

 

Sebagai satu-satunya penerbit kartu debit, kartu ATM dan Kartu Kredit Manchester United di Indonesia serta penerbit 

kartu kredit American Express, Danamon juga menawarkan nilai lebih yang unik bagi nasabahnya. Dengan beragam 

produk keuangan seperti Danamon Lebih, FlexiMax, Tabungan Bisa iB, Dana Pinter 50, KAB Bisa, dan Asuransi 

Primajaga, Danamon memungkinkan nasabah dari berbagai segmen untuk memenuhi kebutuhan mereka.  

 

Selain jaringan fisik, layanan Danamon dapat diakses melalui Danamon Online Banking, aplikasi D-Mobile dan D-Card, 

dan SMS Banking. 

 

Danamon menerima penghargaan “The Best in the Financial Sector” dan “Top 50 Publicly Listed Companies” pada ajang 

The 8th Indonesia Institute for Corporate Directorship (IICD) Award 2016. Dalam skala internasional, Danamon menerima 

penghargaan “Indonesia's 1st Best Local Cash Management Bank in the Small Size of Annual Sales Turnover” dari 

Asiamoney pada ajang The Asiamoney Summer Awards Dinner. Danamon meraih dua penghargaan dalam Retail Banker 

International Asia Trailblazer Awards 2017 untuk kategori “Best Digital Marketing Campaign dan Best Marketing 

Campaign Overall” atas inovasi dalam layanan dan operasionalnya. 

 

Untuk informasi dan terkoneksi dengan Danamon, silakan akses www.danamon.co.id atau kanal media sosial yaitu: 

Facebook (Bank Danamon), Twitter (@danamon), Instagram (@myDanamon), dan LinkedIn (Bank Danamon Indonesia). 

http://www.danamon.co.id/
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Tentang Investree 

PT Investree Radhika Jaya (Perusahaan) merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Republik 

Indonesia. Berdiri sebagai perusahaan yang diatur oleh dan 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 Kecil Menengah. 

 

Hingga bulan Mei 2017, Investree berhasil membukukan catatan penyaluran pinjaman Rp 134 miliar dengan 17,6% rata-

rata tingkat pengembalian dan 0 default. Investree pun dinobatkan sebagai “Indonesia Most Creative Company 2017” 

Kategori Teknologi oleh Majalah SWA pada April 2017 dan masuk ke dalam jajaran “10 Startup Indonesia Favorit Editorial 

Tech in Asia Indonesia” pada Desember 2016. 

 

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.investree.id atau kanal media sosial: 

Facebook: Investree | Twitter: @InvestreeID | LinkedIn: Investree. 

 

Bersama Investree, #SemuaBisaTumbuh.  

 

Informasi dan kontak media: 

 

PT Bank Danamon Indonesia Tbk 

Abrahm Sihaloho, Head of External Affairs 

(+6221) 80645001 ext. 8361 

corporate.communications@danamon.co.id 

 

Kennedy, Voice & Berliner PR Firm 

Cindy Caroline, Public Relations Manager 

cindy.caroline@kennedyvoice-berliner.com 

+62 811 90 5504 

http://www.investree.id/
mailto:cindy.caroline@kennedyvoice-berliner.com

