
   
   

Siaran Pers 

 

Investree dan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Menandatangani Surat Kesepahaman 

untuk Kemitraan Bersama, Mendukung Industri Kreatif di Indonesia 

  

JAKARTA, 30 Mei 2017 – Pionir peer-to-peer lending di Indonesia, PT Investree Radhika Jaya, (Investree) dan 

Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) DKI Jaya menandatangani Surat Kesepahaman untuk 

Kemitraan Bersama demi mendukung keberlangsungan perkembangan industri kreatif di Tanah Air khususnya 

periklanan. Acara penandatanganan yang bertempat di kantor Investree ini dihadiri oleh para petinggi Investree 

dan P3I DKI Jaya, di antaranya Co-Founder & CEO Investree Adrian Gunadi, Chief Information Officer 

Investree Dickie Widjaja, Ketua P3I DKI Jaya Charlie Aziz, Bendahara P3I DKI Jaya Yudi Irwanto, dan 

Sekretaris P3I DKI Jaya Hana Novitriani.  

Sebagai bagian dari industri yang dinamis, para pelaku jasa periklanan kerap kali membutuhkan bantuan 

pembiayaan atau permodalan untuk kegiatan usaha mereka, namun tak sedikit dari para pegiat periklanan 

tersebut yang tersandung masalah akses—belum dapat menjangkau atau terjangkau oleh layanan finansial. 

Menjawab tantangan tersebut, Investree menghadirkan Pinjaman Bisnis Berbasis Tagihan (Invoice Financing) 

yang ternyata telah banyak dimanfaatkan oleh para pelaku industri kreatif di Indonesia, khususnya di wilayah 

Jabodetabek.  

Untuk memberikan manfaat lebih bagi anggotanya, P3I DKI Jaya sebagai organisasi yang terdiri atas 141 

perusahaan periklanan di Jakarta bermitra dengan Investree dalam hal keagenan, di mana nantinya, P3I DKI 

Jaya dapat memperkenalkan Investree kepada para anggota yang berprospek untuk menjadi pengguna 

layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau peer-to-peer lending yang disediakan oleh 

Investree. Mekanismenya, para anggota P3I DKI Jaya dapat mendaftar di www.investree.id sebagai borrower 

dengan menggunakan kode referral yang telah disiapkan oleh Investree. Mereka akan memperoleh keuntungan 

berupa diskon biaya atau market fee untuk setiap pembiayaan invoice. Program ini juga berfungsi untuk 

membantu memperlancar arus kas yang merupakan hal krusial bagi perusahaan-perusahaan kreatif. 

Adrian Gunadi, Co-Founder & CEO Investree, menyambut baik kerjasama ini. “Kreativitas merupakan 

kelebihan manusia dan inovasi untuk kehidupan manusia hadir karena kreativitas. Investree selalu melihat 

potensi dan pertumbuhan industri kreatif termasuk periklanan, sehingga kami senang sekali dapat bekerjasama 

dengan P3I DKI Jaya. Kami berharap dapat terus mengambil bagian dalam memajukan industri kreatif di 

Indonesia,” ujarnya. Adrian menambahkan, kerjasama ini sekaligus mengukuhkan peran Investree sebagai 

‘sahabat karib’ industri kreatif dalam memperoleh bantuan pembiayaan. 

Sejalan dengan tagline “Semua Bisa Tumbuh”, kerjasama ini turut menjadi fokus utama Investree karena 

sebanyak 36% dari peminjam Investree merupakan pemain bisnis kecil dan menengah kreatif, sehingga dapat 

dikatakan bahwa mayoritas pendanaan yang dilakukan melalui platform ini disalurkan untuk membantu 
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pengembangan usaha di bidang industri tersebut. Hal ini dapat menjadi upaya berkelanjutan untuk mendukung 

pertumbuhan industri kreatif, mensinergikan teknologi finansial dan ekonomi kreatif di Indonesia. 

--- SELESAI --- 

 

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 berhasil dinobatkan sebagai “Indonesia Most Creative Company 

2017” Kategori Teknologi oleh Majalah SWA dan “Best Cash Managament Solutions” di tingkat Asia Pasifik oleh The Asset 

Triple A: Treasury, Trade, Supply Chain, and Risk Management Awards 2017 persembahan Majalah The Asset bersama 

Bank Danamon pada bulan April 2017, serta masuk ke dalam jajaran “10 Startup Indonesia Favorit Editorial Tech in Asia 

Indonesia” pada bulan Desember 2016. 

 

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

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

 

Bersama Investree, Semua Bisa Tumbuh. 

 

Tentang Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) DKI Jaya 

P3I DKI Jaya adalah asosiasi yang beranggotakan perusahaan-perusahaan jasa periklanan di wilayah khusus Provinsi DKI 

Jakarta, yang tergabung dalam P3I Pusat. Dalam kiprahnya selama ini, P3I DKI Jaya menjadi wadah sekaligus sarana bagi 

anggotanya untuk mendapatkan sumber informasi, pendidikan, dan pengembangan. Saat ini P3I DKI Jaya memiliki fokus 

pada pengembangan kompetensi bisnis dan sumber daya manusia supaya para anggota memiliki daya saing yang kuat di 

era globalisasi ini. Banyak program pelatihan rutin yang dikembangkan dimulai dari segi pelatihan kompetensi, 

pengembangan skill khusus di bidang kreatif, account management, perencanaan strategis dan media, serta presentasi. 

 

Hingga Desember 2016, telah terdaftar 143 anggota P3I DKI Jaya dan banyak bekerjasama dengan program 

pengembangan bakat-bakat baru di bidang periklanan Indonesia berbasis Nasional maupun International, seperti Femina 

Group, Cannes Young Lion, dan Young Spikes. Tidak hanya mengembangkan bakat dan pelatihan saja P3I DKI Jaya juga 

mampu mengirimkan pemenang-pemenang Daun Muda dan BG Award ke AdFest di Thailand untuk memberikan wawasan 

baru di bidang periklanan dunia. 

 

Di dalam negeri, P3I DKI Jaya sejak tahun 2012 kembali memegang mandat pelaksanaan penghargaan insan periklanan 

tertinggi di Indonesia, yaitu Citra Pariwara. Hingga tahun 2016 Citra Pariwara telah menjadi saksi kemajuan kreativitas insan 
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periklanan di Indonesia. Para pemenang Citra Pariwara bahkan mampu menang di ajang penghargaan internasional 

lainnya. 

 

Untuk informasi dan kontak media: 

 

Kennedy, Voice & Berliner PR Firm 

Charlene Britten 

Junior Consultant 

charlene.britten@kennedyvoice-berliner.com 

+62 812 2000 6740 

 

Cindy Caroline 

Public Relations Manager 

cindy.caroline@kennedyvoice-berliner.com 

+62 811 90 5504 
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