
          

Siaran Pers 

Investree dan Bank Sumut Tandatangani Nota Kesepakatan Bersama Kemitraan 

Penyaluran Kredit Berbasis Teknologi Informasi, 

Mewujudkan Perluasan Jangkauan Pinjaman UMKM di Indonesia 

Kolaborasi strategis yang pertama kalinya dilakukan oleh Investree dengan Bank Pembangunan Daerah ini bertujuan 

untuk merealisasikan manfaat hadirnya fintech dalam meningkatkan inklusi keuangan di daerah luar Pulau Jawa dan 

membantu bank dalam mengimbangi kebutuhan nasabah khususnya pemberdayaan UMKM. 

Jakarta, 3 Mei 2018 — Investree (PT Investree Radhika Jaya) dan Bank Sumut (PT Bank Sumut) menandatangani 

Nota Kesepahaman Kemitraan Penjualan yang menjadi kolaborasi strategis lainnya oleh Investree sebagai 

perusahaan financial technology (fintech) terpercaya sekaligus pionir peer-to-peer lending platform di Indonesia 

dengan salah satu institusi perbankan berupa Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia dalam memperluas 

jangkauan nasabah di wilayah Sumatera Utara serta meningkatkan inklusi keuangan di Tanah Air. 

Kolaborasi strategis ini menunjukkan upaya perusahaan fintech dan institusi keuangan daerah untuk bersama-sama 

memberdayakan industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terlebih UMKM di daerah luar pulau Jawa melalui 

semangat “Semua Bisa Tumbuh”—sesuai dengan tagline Investree—dengan mempertemukan pihak yang 

membutuhkan pinjaman dengan pihak yang ingin memberikan pinjaman. 

Co-Founder & CEO Investree Adrian Gunadi mengatakan, “Kemitraan ini merupakan kolaborasi kesekian yang 

dilakukan oleh Investree dengan sektor perbankan dan menjadi yang pertama kali dilakukan bersama BPD. Kali ini 

dengan Bank Sumut, kami melakukan Kemitraan Penyaluran Kredit Berbasis Teknologi Informasi, di mana Bank Sumut 

akan berperan dalam memperkenalkan produk dan layanan Investree serta mengajak nasabahnya untuk mengajukan 

pinjaman atau melakukan pendanaan untuk pinjaman bisnis yang tersedia di platform Investree melalui kemudahan 

dan kenyamanan fintech peer-to-peer lending.” 

Menurut Adrian, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam 

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau Fintech turut mendorong lahirnya kerjasama ini secara positif. 

“Regulasi tersebut membuat kami merasa didukung untuk mengembangkan bisnis dan meningkatkan layanan sesuai 

dengan rambu-rambu yang jelas, yang dalam kesempatan ini kami lakukan bersama Bank Sumut dengan fokus operasi 

di Sumatera Utara agar bisa menjangkau lebih banyak lagi masyarakat di daerah luar Pulau Jawa. Kami harap, 

kerjasama ini dapat membantu mewujudkan inklusi keuangan yang lebih merata ke seluruh wilayah Indonesia,” tambah 

Adrian. 

Direktur Utama Bank Sumut Edie Rizliyanto menjelaskan, “Kami ingin selalu memberikan layanan terbaik bagi nasabah 

kami dan kami rasa, kehadiran fintech ini mampu membantu kami mewujudkan digital banking untuk peningkatan 

layanan kepada para nasabah kami. Melalui kerjasama dengan Investree, kami menghadirkan ragam pilihan produk 

teknologi finansial yang dapat membantu kami memberikan solusi dari setiap kebutuhan nasabah sehingga kini, fintech 

dan bank dapat berdampingan dalam usaha mencapai inklusi keuangan.” 

Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Investree dan Bank Sumut akan memudahkan nasabah Bank Sumut yang 

belum terjangkau dalam kategori layak kredit, baik karyawan yang membutuhkan dana cepat maupun badan usaha 



          

yang belum memenuhi syarat perbankan, dalam memperoleh pinjaman dan akan diarahkan ke platform Investree 

sebagai solusi memperoleh pinjaman secara aman, mudah, dan cepat. Investree pun dapat menjadi opsi lain bagi 

nasabah Bank Sumut yang ingin berinvestasi dengan meminjamkan dananya untuk pertumbuhan UMKM. Sehingga 

masyarakat yang belum terjangkau oleh bank akan lebih terbantu terberdayakan demi menciptakan keuangan inklusif 

di Tanah Air. 

 

--- 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 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 Mei 2018, Investree berhasil membukukan catatan penyaluran pinjaman Rp 770 miliar, nilai 

pinjaman tersalurkan Rp 629 miliar, dan 16,5% 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, dan “Best P2P Lending Platform for SMEs” oleh The Asian Banker. 

 

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

Facebook: InvestreeID 

Twitter: @InvestreeID 

LinkedIn: Investree 

 

Bersama Investree, #SemuaBisaTumbuh. 

 

Informasi dan kontak media Investree: 

 

PT Investree Radhika Jaya Kennedy, Voice & Berliner 

Astranivari Angghina Khansa, Junior Consultant 

Head of Marketing & Communications angghina.khansa@kennedyvoice-berliner.com  
pr@investree.id  +628 1290 9107 93 

 Cindy Caroline, Associate Account Director 
 cindy.caroline@kennedyvoice-berliner.com  
 +628 1190 5504 
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