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Menjadi Pionir Marketplace Lending di Indonesia,  

Investree Masuk dalam Daftar “30 Most Promising Growth-Stage 

Startups” dari Forbes Indonesia 

 

Investree menjadi perusahan rintisan teknologi finansial yang masuk dalam daftar “30 Most 

Promising Growth-Stage Startups” dari Forbes Indonesia melalui Growth-Stage Startup 

Competition. 

 

Jakarta, 8 Oktober 2018 – Investree (PT Investree Radhika Jaya) kembali menorehkan 

prestasinya sebagai pionir marketplace lending di Indonesia dengan meraih penghargaan 

prestisius dari Forbes Indonesia dengan masuk dalam daftar “30 Most Promising Growth-

Stage Startups” nominasi The A-List Awards 2018 yang diumumkan pada gelaran Forbes 

Digital Conference 2018, Senin, 1 Oktober 2018 di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta. Selain 

itu, nama Investree juga berhasil masuk dalam 2 (dua) nominasi lainnya yaitu Disruptor 

Awards dan Forbes Choice Awards. 

 

Masuknya Investree dalam daftar “30 Most Promising Growth-Stage Startups” membuktikan 

bahwa Investree merupakan salah satu perusahaan rintisan terbaik dari sektor teknologi 

finansial dan berpotensi menjadi unicorn berikutnya di lingkup regional. Hal ini sekaligus 

membangun awareness secara global terhadap lanskap digital yang menjanjikan di kawasan 

ini, terlebih Investree sebagai pionir marketplace lending dalam mengembangkan ekosistem 

digital yang dinamis sekaligus mewujudkan inklusi keuangan yang nyata di Indonesia dan 

Asia Tenggara. Mengenai kelayakan Investree sebagai pemenang, Investree dinyatakan 

memenuhi syarat karena telah beroperasi selama 2-3 tahun dan memperoleh putaran 

pendanaan Seri A atau Seri B, di mana Investree baru saja mengumumkan pendanan Seri B 

pada akhir Juli lalu. 

 

Pada malam penganugerahan tersebut, Co-Founder & CEO Investree, Adrian Gunadi, 

menuturkan, “Kami sangat bersyukur bahwa perkembangan Investree selama dua tahun ini 

mendapatkan perhatian dan apresiasi dari berbagai pihak di Indonesia, salah satunya Forbes 

sebagai media bergengsi dan terpercaya di Tanah Air dan dunia. Karena selain berkomitmen 

untuk menciptakan inklusi keuangan dengan memberikan akses kredit bagi UMKM melalui 

produk Invoice Financing dan Online Seller Financing yang aman dan mudah, kami juga 

berhasil mengukuhkan kepercayaan dengan meraih penghargaan ini. Semoga kami dapat 

terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia melalui produk dan layanan yang 

efektif-efisien.” 



 

 

Dalam beberapa bulan terakhir, Investree telah melakukan edukasi dan sosialisasi tentang 

manfaat dan cara kerja marketplace lending untuk industri UMKM kepada masyarakat di 

seluruh wilayah di Indonesia melalui Fintech Days dan Indonesia Fintech Fair 2018, di mana 

kedua acara tersebut diselenggarakan atas kerja sama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan 

Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH). Hingga saat ini, Investree telah memberikan fasilitas 

pinjaman sebesar Rp 1,31 triliun dan nilai pinjaman tersalurkan sebesar Rp 1,03 triliun, 

dengan rata-rata tingkat pengembalian 16,4% dan tingkat gagal bayar 0,01%. 

 

--- 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 awal bulan Agustus 2018, Investree berhasil membukukan catatan total fasilitas pinjaman Rp 
1,31 triliun dengan nilai pinjaman tersalurkan sebesar Rp 1,03 triliun, dan 16,4% 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. 
 
Informasi dan kontak media Investree: 
 
PT Investree Radhika Jaya KVB | Kennedy, Voice & Berliner 
Astranivari Aditya Nugroho  
Head of Marketing & Communications Associate Consultant 
pr@investree.id  aditya.nugroho@kennedyvoice-berliner.com 
   +62 856 9258 5792 
  
 Sara Mandagie 
 Senior Consultant 
 sara.mandagie@kennedyvoice-berliner.com  
 +62 812 9906 7702 
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