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INVESTREE MENGUMUMKAN KERJA SAMA 'GREEN FINANCING' PUTARAN  KEDUA 
DENGAN JAVA MOUNTAIN COFFEE YANG MEMUNGKINKAN FOUR SEASONS RESORT 
BALI UNTUK MEMBANTU MEMBERDAYAKAN WANITA-WANITA LOKAL 

 
Bali, Oktober 2019 - Investree (PT Investree Radhika Jaya), pionir fintech-marketplace lending 
di Indonesia, mengumumkan kerja sama ‘green financing’ putaran kedua dengan perusahaan 
sosial Indonesia, Java Mountain Coffee, yang memungkinkan Java Mountain Coffee 
menawarkan kopi segar Indonesia kepada para tamu Four Seasons Resort Bali dalam bentuk 
kopi kapsul berbahan biodegradable. Bahan ini mampu terurai dengan aman dan relatif cepat 
untuk membaur kembali ke lingkungan. 
 
Mendukung keunikan model bisnis Java Mountain Coffee sekaligus semangat untuk 
memberdayakan perempuan, Investree menyediakan pembiayaan bisnis untuk mesin kopi 
kapsul dalam kamar Four Seasons Resort Bali di Jimbaran dan Four Seasons Resort Bali di 
Sayan, Ubud. Hal ini memberikan kesempatan kepada Java Mountain Coffee untuk menawarkan 
pilihan biodegradable Nespresso® compatible coffee capsules yang telah tersertifikasi, diisi oleh 
kopi segar Indonesia yang ditanam oleh para anggota koperasi petani wanita di Jawa Barat dan 
Bali. 
 
Dalam kolaborasi ini, pembiayaan bisnis yang disalurkan oleh Investree kepada Java Mountain 
Coffee adalah Working Capital Term Loan (WCTL). WCTL merupakan salah satu jenis pinjaman 
produktif dari Investree yang memanfaatkan keunikan model bisnis peminjam seperti bekerja 
dengan mitra pembiayaan digital, penyedia jasa logistik, memiliki kontrak kerja yang sedang 
berjalan, menggunakan aplikasi titik penjualan (POS), atau lainnya. 
 
“Kerja sama yang sedang berlangsung ini mencerminkan semangat Investree sesuai dengan 
tagline kami yaitu “Semua Bisa Tumbuh”. Investree juga memberdayakan Usaha Kecil dan 
Menengah (UKM) perempuan yang terlibat dalam proyek ini. Dengan menyediakan akses mudah 
dan cepat ke keuangan, diharapkan UKM dapat dibantu secara finansial sehingga bisnis mereka 
bisa berlanjut dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Selain itu, melalui koaksi dengan Java 
Mountain Coffee ini, kami juga ingin memperkuat kerja sama di segmen B2B sehingga industri 
kami masing-masing dapat bertumbuh," kata Co-Founder & CEO Investree, Adrian Gunadi. 
 
Adanya kerja sama ‘green financing’ putaran kedua memudahkan Java Mountain Coffee untuk 
membuka pasar yang lebih besar dalam industri perjalanan, pariwisata, dan perhotelan di Asia 
untuk menawarkan kopi kapsul berisi kopi segar Indonesia yang berkelanjutan dan dapat terurai 
secara alami. Hal ini akan memberikan kesempatan kepada para pemilik bisnis dalam industri ini 
untuk berhenti menggunakan kopi kapsul berbahan plastik dan aluminium yang banyak 



digunakan saat ini. Menurut data, sebagian besar hotel di Asia menawarkan kopi kapsul di kamar 
kepada tamu yang terbuat dari plastik dan aluminium yang menyebabkan kerusakan yang 
terbukti tidak dapat dipulihkan untuk bumi. 

 
Selain menyediakan kopi segar Indonesia berkualitas dan berkelanjutan bagi para tamu Four 
Seasons Resort Bali, tujuan utama dari kerja sama ‘green financing’ adalah untuk 
memberdayakan para petani dan pekerja musiman wanita di mana 10% dari hasil penjualan kopi 
kapsul berbahan biodegradable ini akan diinvestasikan ke Women’s Empowerment Innovation 
Funds. Ini adalah nilai unik dan penting yang ingin disorot oleh Investree dan Java Mountain 
Coffee. 

 
Menurut Bank Dunia, inisiatif yang dimiliki wanita, UKM yang dipimpin wanita, atau 
pemberdayaan wanita di negara berkembang tidak bisa mendapatkan modal yang mereka 
butuhkan. Perkiraan saat ini, mereka menghadapi defisit kredit hingga mencapai angka 1,5 triliun 
USD. Hampir tidak mungkin memulai atau mempertahankan bisnis tanpa akses terhadap modal. 
Jumlah kepemilikan UKM atau inisiatif pemberdayaan yang dimiliki, dijalankan, atau dipimpin 
oleh wanita UKM, atau inisiatif pemberdayaan di seluruh dunia yang dimiliki, dijalankan, atau 
dipimpin oleh wanita juga masih rendah, kurang dari 30%. 

 
"Kami berterima kasih kepada Investree atas komitmen berkelanjutan mereka dalam 
memberdayakan petani wanita lokal melalui ‘green financing’ putaran kedua untuk Java Mountain 
Coffee. Kolaborasi ini membantu advokasi kami untuk industri perjalanan, pariwisata, dan 
perhotelan untuk mengganti kopi kapsul berbahan plastik dan aluminium dari bisnis mereka 
dengan ‘circular solution’, yang pada akhirnya merupakan hasil berkelanjutan terbaik bagi orang-
orang dari komunitas petani lokal dan untuk masa depan planet kita", kata Juru Bicara Java 
Mountain Coffee, Nadine Alexandra. 
 
 

(***) 
 

 
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 Oktober 2019, Investree berhasil membukukan catatan total fasilitas pinjaman Rp 
3,43 triliun dan nilai pinjaman tersalurkan Rp 2,61 triliun dengan rata-rata tingkat pengembalian 
(return) 16,3% p.a. dan TKB90: 98,80%. 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. 
 
 
 

http://www.investree.id/


Informasi dan kontak media Investree: 
PT Investree Radhika Jaya  KVB | Kennedy, Voice & Berliner 
Astranivari     Azela M. Yunarko 
Head of Marketing & Communications Associate Consultant 
pr@investree.id      azela.yunarko@kennedyvoice-berliner.com  
      +62 821 3623 7643  

 

 
Tentang Java Mountain Coffee 
Java Mountain Coffee adalah perusahaan sosial Indonesia yang berkomitmen untuk 
memberdayakan petani dan pekerja musiman wanita serta menanam pohon kopi dan pohon 
penaung yang tahan cuaca. Java Mountain Coffee menawarkan kopi segar Indonesia yang 
berasal dari koperasi khusus perempuan, dijual melalui inovasi. 
 
Menurut data WE Connect International yang berbasis di Washington, saat ini, kurang dari 1% 
dari pengeluaran pengadaan perusahaan global berasal dari bisnis yang 
dimiliki/dipimpin/diinisiasi oleh wanita. Java Mountain Coffee ada untuk mengadvokasi industri 
perjalanan, pariwisata, dan perhotelan tentang ketidaksetaraan terhadap perempuan lokal dan 
memohon industri ini untuk berdiri bersama secara kolektif - mengatakan TIDAK pada kopi 
kapsul berbahan plastik dan aluminium. Kami percaya, akan tercipta dampak sosial dan 
lingkungan yang positif serta terukur dari setiap cangkir. 

 
Kunjungi www.javamountaincofee.org atau ikuti sosial media kami: 
 
Linkedin : Java Mountain Coffee  
Facebook : Java Mountain Coffee 
Instagram : @javamountaincoffee 
Twitter : @JavaMountCoffee 
 
Untuk informasi lebih lanjut, mohon hubungi: 
Java Mountain Coffee 
Intan Westlake  
Sales & Marketing Director 
intan.westlake@javamountaincoffee.org  
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