
 

Siaran Pers 

Pertama Kalinya, Investree Gelar Investree Conference (i-Con) 2019 untuk  

Perkuat Pemberdayaan UKM melalui Fintech dan Ekosistem Digital 

Jakarta, 12 Desember 2019 – Untuk pertama kalinya, pionir fintech-marketplace lending platform di 

Indonesia, Investree (PT Investree Radhika Jaya), menyelenggarakan Investree Conference (i-Con) 

2019 selama sehari penuh pada Kamis, 12 Desember 2019 di Thamrin Nine Ballroom, Chubb Square, 

Jakarta. Acara ini menjadi ajang bagi Investree untuk menunjukkan bagaimana ekosistem digital dan 

fintech yang sudah ada bersinergi, menguatkan komitmen untuk menciptakan inovasi di bidang 

teknologi, serta melanjutkan kolaborasi positif antara Investree dan para mitra untuk mendukung 

berkembangnya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan inklusi keuangan di Indonesia. i-Con 2019 

menghadirkan pembicara-pembicara ternama lokal dan internasional yang terdiri dari regulator, 

Borrower, Lender, serta rekanan Investree. 

Co-Founder & CEO Investree, Adrian Gunadi, mengatakan, “Dengan segudang batu lompatan yang 

berhasil Investree dapatkan selama 4 (empat) tahun berdiri mulai dari izin usaha untuk layanan 

konvensional dan syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bertambahnya lini produk dengan fokus 

ke pembiayaan rantai pasokan, ekspansi regional ke Thailand dan yang akan datang Filipina, hingga 

sederet penghargaan bergengsi, kami sadar bahwa semua itu tidak akan mampu dicapai tanpa 

dukungan dan kerja sama dengan banyak mitra strategis Investree. Oleh karena itu, sudah saatnya 

bagi kami untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat lebih bagi pemangku kepentingan dan 

masyarakat luas. Semoga i-Con 2019 dapat menjadi pintu bagi siapa saja yang datang untuk 

memperoleh inspirasi dan wawasan yang lebih luas tentang fintech dan ekosistem digital Tanah Air 

dan regional.” 

i-Con 2019 terbagi ke dalam 4 (empat) sesi konferensi menarik yang secara garis besar membahas 

peran dan pengaruh dari pemanfaatan fintech dan ekosistem digital untuk memberdayakan UKM. Sesi 

pertama bertajuk “How the Growth of Digital Economy Supports Financial Inclusion” bersama Billte 

(Swiss), Fabelio, dan Brodo. Sesi kedua bertajuk “Supply Chain Financing from E-procurement 

Ecosystem: Unfolding the Window of Opportunities” bersama Bank Mandiri, Ikatan Ahli Pengadaan 

Indonesia (IAPI), Ritase, dan Mekari. Sesi ketiga bertajuk “Filling the Gap: How Fintech Enables Access 

to Finance for SMEs” bersama Bank Rakyat Indonesia (BRI), Asuransi Simas Insurtech, Mbiz, dan 

Rekreasi Creative Playground. Sedangkan sesi keempat secara khusus menyajikan materi tentang 

syariah, bertajuk “Sharia Financing, Its Impact in Growing Halal Industry SMEs” bersama BRIsyariah, 

Midtrans, dan Torch.id. Keempat sesi tersebut dimoderatori oleh Direktur-Direktur Investree. (Daftar 

moderator dan pembicara terlampir dalam Agenda Acara) 

Selain menghadirkan sesi-sesi konferensi yang inspirasional, dalam rangkaian acara i-Con 2019 juga 

diadakan Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Penyaluran Pendanaan untuk Pembiayaan 

melalui Platform Investree antara Investree dan BRIsyariah (PT Bank BRIsyariah Tbk.). 

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Co-Founder & CEO Investree, Adrian Gunadi, dan Direktur 

Bisnis Ritel BRIsyariah, Fidri Arnaldy. Kolaborasi ini akan memudahkan BRIsyariah sebagai Pemberi 

Pinjaman Institusi dalam mendanai pembiayaan-pembiayaan yang diajukan oleh Penerima 



 

Pembiayaan Investree yang mayoritas adalah UKM dari berbagai bidang usaha. Terutama bagi badan 

usaha yang belum memenuhi persyaratan perbankan dalam memperoleh pembiayaan. Selain itu, ini 

juga menjadi upaya Investree dan BRIsyariah untuk memajukan perekonomian umat karena 

penyaluran pembiayaan dilakukan berdasarkan prinsip Islam.  

i-Con 2019 dihadiri oleh 200 tamu undangan, 15 pembicara kenamaan termasuk Bambang 

Brodjonegoro selaku Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional yang 

menjadi Keynote Speaker, serta 30 jurnalis lokal dan internasional. Selain itu, i-Con 2019 juga 

menampilkan pameran mini dari beberapa rekanan Investree antara lain Fabelio, Mbiz, Pawoon, Brodo, 

Midtrans, BRI, Torch.id, dan Ritase. Di pameran mini berbentuk booth tersebut, masing-masing dari 

mereka akan memamerkan produk dan layanan yang mereka miliki sekaligus menyapa seluruh tamu 

undangan yang berkunjung ke area pameran. 

 

--- SELESAI --- 

 

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 Desember 2019, Investree berhasil membukukan catatan total fasilitas pinjaman Rp 

4,14 triliun dan nilai pinjaman tersalurkan Rp 3,06 triliun dengan rata-rata tingkat pengembalian (return) 

16,2% p.a. dan TKB90: 99,24%. 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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