
    

Siaran Pers 

Perum Jamkrindo dan Investree Menandatangani Perjanjian Kerjasama Guna 

Mengukuhkan Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Investasi Pembiayaan 

Piutang (Invoice Financing) dengan Skema Peer-to-Peer Lending 

Jakarta, 3 Oktober 2017 — Perum Jamkrindo (Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia) dan pionir 

peer-to-peer lending di Tanah Air, Investree (PT Investree Radhika Jaya), hari ini resmi menandatangani 

Perjanjian Kerjasama tentang Penjaminan Pembiayaan Piutang (Invoice Financing) dengan Skema Peer-

to-Peer Lending. Kolaborasi strategis ini bertujuan untuk memitigasi risiko gagal bayar serta merealisasikan 

manfaat hadirnya teknologi pada industri keuangan bagi para pemberi pinjaman atau lender dalam rangka 

memberdayakan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. 

Acara penandatanganan perjanjian kerjasama ini bertempat di Gedung Jamkrindo Kemayoran dan dihadiri 

oleh para Direksi Perum Jamkrindo dan Eksekutif Investree, di antaranya Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur 

Utama Jamkrindo I. Rusdonobanu, Direktur Operasional dan Jaringan Sophia Alizsa, Direktur Bisnis 

Penjaminan Amin Mas’udi, Direktur MSDM, Umum, dan Kepatuhan Sulis Usdoko, Co-Founder & CEO 

Investree Adrian Gunadi, Chief Risk Officer Investree Amalia Safitri, dan Chief Operating Officer Investree 

Ade Fauzan. Turut mengundang Plt. Direktur Kelembagaan & Produk IKNB Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

Asep Iskandar dan Senior Research Executive OJK Hendrikus Passagi. 

Bentuk kerjasama antara kedua institusi ini adalah penjaminan atas transaksi pembiayaan piutang (invoice 

financing) untuk proyek atau pengadaan barang dan/atau jasa yang berada di wilayah Republik Indonesia 

dengan jumlah maksimal Rp 2 miliar dan jangka waktu paling lama 12 bulan. Perum Jamkrindo sendiri 

merupakan perusahaan penjaminan kredit terdepan di Indonesia yang merupakan Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN). Memiliki benang merah yang erat dengan Investree karena perusahaan ini mengambil 

fokus bisnis penjaminan kredit pada UMKM serta Koperasi. Pada praktiknya, Jamkrindo menjalankan 

aktivitasnya berdasarkan visi dan misi untuk mendukung perkembangan perekonomian nasional. 

I. Rusdonobanu selaku Plt. Direktur Utama Perum Jamkrindo menyatakan pendapat positifnya, 

“Penandatanganan perjanjian kerjasama Jamkrindo dengan Investree merupakan salah satu bentuk 

dukungan terhadap perkembangan teknologi finansial, khususnya peer-to-peer lending di Indonesia. Kami 

menyadari bahwa teknologi finansial merupakan inovasi digital yang berpengaruh besar terhadap 

pertumbuhan sektor UMKM serta mampu memberikan dorongan finansial bagi masyarakat unbankable 

agar menjadi bankable di era serba modern ini, sehingga kami sangat antusias dapat berpartisipasi dalam 

hal ini.” 

Selain terus mengembangkan produk penjaminan atas kredit yang disalurkan melalui teknologi finansial, 

Perum Jamkrindo menjadi satu-satunya Perusahaan Penjaminan Nasional yang ditunjuk untuk menjamin 



    

KUR yang bertujuan untuk mengembangkan UMKM serta Koperasi, juga sebagai Lembaga Penjaminan 

Sistem Resi Gudang. 

Di lain pihak, Co-Founder & CEO Investree Adrian Gunadi, mengatakan, “Kami senang dan menyambut 

baik kerjasama dengan perusahaan penjaminan terkemuka yaitu Perum Jamkrindo. Harapannya, 

kolaborasi ini mampu meningkatkan rasa percaya dan loyalitas masyarakat terhadap layanan teknologi 

finansial dan peer-to-peer lending sehingga Investree dapat leluasa mengembangkan inovasi untuk 

memberikan produk dan layanan terbaik dalam rangka mewujudkan inklusi keuangan yang nyata di 

Indonesia.” 

“Membangun kepercayaan publik membutuhkan komitmen strategis. Selain melalui implementasi 

transparansi dan pemeliharaan produk dan layanan yang konsisten, dalam mencapai hal tersebut, kita juga 

perlu mengadakan sistem penjaminan. Tujuannya agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam 

melakukan investasi dan transaksi di Investree,” lanjut Adrian. 

Hingga saat ini, rasio gagal bayar Investree masih berada di angka 0% dengan total penyaluran pinjaman 

sebesar Rp 258 miliar. “Sehubungan dengan hal tersebut, kami berkomitmen untuk terus mempertahankan 

pencapaian tersebut agar paparan risiko kredit Investree tetap pada parameter atau posisi yang baik. Kami 

pun berharap, jika komitmen tersebut terus terjaga, akan semakin banyak masyarakat yang teredukasi 

tentang teknologi finansial dan peer-to-peer lending, kemudian berinvestasi secara aktif di platform kami 

supaya individu dan UMKM yang terbantu semakin sejahtera. Kami pun optimis bahwa kerjasama dengan 

Jamkrindo tidak akan terbatas pada produk ini saja, melainkan akan berkembang seiring dengan 

pertumbuhan tren dan model bisnis, salah satunya penyediaan sistem host-to-host agar proses menjadi 

lebih singkat dan mudah namun tetap aman,” tutup Adrian mantap. 

 

--- SELESAI --- 

 

Tentang Jamkrindo 

Berdiri sejak 1 Juli 1970, saat ini Perum Jamkrindo semakin tumbuh dan berkembang menjadi lokomotif industri 

penjaminan di Indonesia. Melalui 9 kantor wilayah, 56 kantor cabang, dan 16 kantor unit pelayanan (KUP), Perum 

Jamkrindo menunjukkan komitmen yang kuat untuk membantu UMKM dan Koperasi (UMKMK) di seluruh pelosok 

Indonesia untuk melakukan penjaminan atas risiko kegagalan finansial para pengusaha UMKMK. Beberapa produk 

penjaminan kredit Perum Jamkrindo antara lain Penjaminan Surety Bond, Penjaminan Bank Garansi, Penjamjnan 

Kredit Mikro, Penjaminan Kredit Multiguna, Penjaminan KPR Bersubsidi (FLPP), Penjaminan KPR Non Subsidi, 

Penjaminan Kredit kendaraan Bermotor, Penjaminan Kredit Kelautan dan Perikanan, dan Penjaminan Kredit Produktif. 

 

Call Center: 1500-007-01  
Website: www.jamkrindo.co.id   
  
 

 

 

http://www.jamkrindo.co.id/


    

Informasi dan kontak media Jamkrindo: 

 

Ringgie Galih Sugestie 

Kepala Bagian Humas dan Komunikasi Perusahaan 

+62 856 8785 438 

ringgie@jamkrindo.co.id  

 

 

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 akhir bulan September 2017, Investree berhasil membukukan catatan penyaluran pinjaman Rp 258 miliar 

dengan 16,9% rata-rata tingkat pengembalian dan 0 default. 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 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: Investree 

Twitter: @InvestreeID 

LinkedIn: Investree 

 

Bersama Investree, #SemuaBisaTumbuh. 

 

Informasi dan kontak media Investree: 

 

Kennedy, Voice & Berliner PR Firm 

Charlene Britten      Cindy Caroline 

Junior Consultant      Public Relations Manager 

charlene.britten@kennedyvoice-berliner.com   cindy.caroline@kennedyvoice-berliner.com 

+62 812 2000 6740     +62 811 90 550 
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