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Dukung Indonesia dalam Kejuaraan Kurir Sepeda Dunia,  

Investree Jalin Kerjasama dengan Westbike Messenger Service. 

 
 
 
Jakarta, 14 Agustus 2018 – Sebagai salah satu upaya dalam menebarkan semangat 

#SemuaBisaTumbuh, kali ini Investree menjalin kerjasama dengan Westbike Messenger Service 

(WMS) dalam memberikan dukungannya kepada tim Indonesia di kejuaraan sepeda dunia, yaitu The 

Cycle Messenger World Championship yang ke 26 di Riga, ibukota negara Latvia.  

 

Selain mendukung tim Indonesia melalui Westbike Messenger Service di kejuaraan sepeda dunia, 

dukungan Investree terhadap Westbike Messenger Service merupakan salah satu upaya yang 

dilakukan dalam meningkatkan layanan bisnis jasa logistik dan kurir yang ramah lingkungan sebagai 

salah satu alternatif pengiriman dokumen dan barang, karena bersifat lebih cepat dan mampu 

menjangkau area-area bisnis UMKM yang kemungkinannya secara lokasinya sulit dijangkau. 

Kerjasama ini diungkapkan oleh Adrian Gunadi, selaku Co-Founder & CEO Investree bersama Hendi 

Rachmat, Founder dan COO Westbike Messenger Service dengan bertukar jersey di kantor Investree.  

 

Westbike Messenger Service (WMS) merupakan perusahaan bisnis kurir sepeda yang terinspirasi dari 

kecintaan sebuah komunitas terhadap sepeda fixed gear (fixie). Westbike Messenger mengantarkan 

barang menggunakan sepeda di wilayah Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan dan Bandar Lampung 

melalui 85 pengendaranya. WMS sangat optimal pada daerah perkantoran yang wilayahnya sudah 

tidak mudah dijangkau oleh transportasi karena banyaknya rambu-rambu untuk mengurangi padatnya 

ibukota Jakarta. Selain itu, WMS juga mengedepankan filosofi “Go Green” sebagai salah satu upaya 

untuk mengurangi gas emisi di Jakarta. 

 

Hal tersebut yang membuat Investree terinspirasi untuk menjalin kerjasama dengan WMS sebagai 

potensi yang bisa menumbuhkan semangat Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk mengembangkan 

bisnisnya melalui visi misi yang bersifat inklusif dan mengedepankan kreatifitas tanpa batas.  

 

Adrian Gunadi, selaku Co-Founder & CEO Investree mengatakan, “Menjalani usaha atau bisnis 

memang seperti bersepeda, yaitu melaju dan mengayuh dengan tujuan yang pasti. Kami sebagai 

perusahaan teknologi finansial di tengah masyarakat yang dinamis bisa bercermin diri melalui Westbike 

Messenger, yang selalu mengedepankan inovasi yang positif dengan semangat untuk mengantarkan 

sesuatu yang bermanfaat agar memudahkan Usaha Kecil dan Menengah untuk tumbuh dan 

berkembang.”  



 
 

 

The Cycle Messenger World Championship merupakan kompetisi kurir sepeda dunia yg 

diselenggarakan tahunan dan tahun ini diadakan di Riga, Latvia, dan kali ini team Westbike Messenger 

akan mempunyai tugas khusus selain menaikan rangking dunianya yaitu untuk mempresentasikan 

kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah yang mana pada tahun lalu team Westbike Messenger 

memenangkan bidding untuk Indonesia sebagai tuan rumah untuk pelaksanaan The Cycle Messenger 

World Championship 2019. Kompetisi ini terdiri dari main race, cargo race, backward circles, sprint, 

track stand, skid, gold sprint, dan tricks. Telah diikuti oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat, 

Jerman, Australia, Jepang dan lain-lain, kali ini Indonesia berpartisipasi dengan membawa tim dari 

Westbike Messenger Service dan Investree sebagai salah satu sponsornya. 

 

--- 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 Agustus 2018, Investree berhasil membukukan catatan total fasilitas pinjaman Rp 1,10 
triliun dengan nilai pinjaman tersalurkan sebesar Rp 864 miliar, dan 16,3% 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: 
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 Angghina Khansa  
Head of Marketing & Communications angghina.khansa@kennedyvoice-berliner.com 
pr@investree.id  +62 812 909 10793 
  
 Cindy Caroline 
 Associate Account Director 
 cindy.caroline@kennedyvoice-berliner.com  
 +628 1190 5504 
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Tentang Westbike Messenger Service (WMS) 
Westbike Messenger Service (WMS) adalah pionir penyedia jasa kurir yang menggunakan moda 
transportasi sepeda di Jakarta. Berdiri sejak Oktober 2013, WMS kini menjadi perusahaan bike 
messenger terbesar di Asia Tenggara. WMS telah beberapa kali mewakili Indonesia di berbagai 
kejuaraan kurir sepeda tingkat dunia. WMS juga merupakan rekanan resmi perusahaan logistik JNE 
dalam menyediakan jasa kurir yang ramah lingkungan. 
 
Informasi lebih lanjut mengenai Westbike Messenger (WMS), kunjungi www.westbikemessenger.com 
atau kanal media sosial: 
Facebook: Westbikemessengerservice 
Twitter: @wmswestbike  
Instagram: @wmswestbike 
  

Informasi dan kontak media Westbike Messenger Service (WMS): 

PT. Wahana Multi Selaras  
Hendi Rachmat 
Founder & Chief Operation Officer (COO) 
+62812-8845-8181 
hendi@westbikemessenger.com  

http://www.westbikemessenger.com/
https://www.facebook.com/westbikemessengerservice
https://twitter.com/wmswestbike
https://www.instagram.com/wmswestbike/?hl=id
mailto:hendi@westbikemessenger.com

