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Co-Founder & CEO Investree, Adrian Gunadi, Terpilih sebagai 2019 Endeavor 

Entrepreneur of the Year 

Jakarta, 20 November 2019 – Untuk yang ketiga kalinya pada tahun ini, Co-Founder & CEO Investree, 

Adrian Gunadi, memperoleh penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja dan kontribusinya 

sebagai pebisnis sekaligus pemimpin perusahaan. Kali ini titel 2019 Endeavor Entrepreneur of the Year 

dari Endeavor Indonesia. Adrian dianggap sukses membangun Investree sebagai pionir perusahaan 

marketplace lending sekaligus membesarkan ekosistem fintech di Indonesia dan Asia Tenggara. 

Penghargaan diserahkan langsung oleh salah satu Endeavor Indonesia Board Members, Dr Raoul 

Oberman, di acara makan malam tahunan Endeavor Entrepreneur of the Year yang digelar semalam, 

19 November 2019 di The Terrace at The MAJ Senayan. 

 “Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menerima penghargaan 2019 Endeavor Entrepreneur 

of the Year. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Endeavor Indonesia yang telah 

memberikan begitu banyak kesempatan dan arahan bagi saya untuk mengaktualisasi diri, terutama 

dalam menumbuhkan Investree. Sebagai salah satu Endeavor Entrepreneur, saya sangat beruntung 

bisa memperoleh bimbingan dari para mentor hebat lokal maupun internasional untuk menjaga 

keterampilan dan karier saya tetap hidup, bergabung dalam jejaring hingga ke level internasional, serta 

terkoneksi dengan berbagai pihak hingga menciptakan kerja sama yang berdampak positif bagi bisnis 

Investree dan masyarakat luas,” ujar Co-Founder & CEO Investree, Adrian Gunadi, saat menghadiri 

konferensi pers Scale Up Asia 2019, pagi tadi di The Hall Senayan City. 

Gencar dengan kampanye “High-Impact Entrepreneurship”, Adrian dianggap memenuhi kriteria 

sebagai pelaku bisnis yang berhasil memberikan pengaruh besar bagi perekonomian Tanah Air dan 

dunia serta membuka lapangan kerja baru oleh Endeavor Indonesia. Dia, melalui perusahaan yang 

dipimpinnya yaitu Investree, mampu menumbuhkan industri fintech yang tergolong baru dan dinamis 

melalui inovasi produk dan layanan, model kepemimpinan yang sesuai dengan kebutuhan masa kini, 

performa keuangan yang baik, dan kontribusi sosial ekonomi bagi komunitas dan masyarakat. Selama 

4 (empat) tahun Investree berdiri, Adrian berhasil membuktikan bahwa ia mampu menjawab berbagai 

tantangan dan hambatan yang muncul dalam mengembangkan perusahaan rintisan fintech. 

Hal itu juga diamini oleh Managing Director Endeavor Indonesia, Wayah Surya Wiroto. “Sebagai pelaku 

bisnis yang menekuni dunia ekonomi digital, Adrian adalah sosok one of a kind. Tak banyak orang 

seperti dia yang pekerja keras, tekun, dan teguh. Selama menjadi Endeavor Entrepreneur juga, Adrian 

tidak pernah melewatkan kesempatan untuk memanfaatkan sumber daya dan keahlian global dari 

jaringan yang Endeavor miliki serta membagi ilmunya kembali ke teman-teman yang lain terkait 

kewirausahaan karena ia memiliki misi yang selaras dengan kami dalam mendukung pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia. Kami sangat bangga memiliki Adrian sebagai bagian dari keluarga Endeavor,” 

ujarnya. 

Dalam hal penilaian atau penjurian, Endeavor Indonesia menerapkan alur selektif yang terdiri dari 4 

(empat) tahapan di tingkat internal, lokal, dan internasional hingga akhirnya keluar 1 (satu) nama 

sebagai pemenang. Adrian dipilih langsung berdasarkan kesepakatan Chairman of the Board dengan 



 

seluruh tim juri dengan menekankan dampak yang diciptakan oleh usahanya sesuai dengan kampanye 

mereka yaitu “High-Impact Entrepreneurship”. Adrian sendiri sudah menjadi Endeavor Entrepreneur 

selama 2 (dua) tahun dan terpilih pada 2017 melalui panel seleksi internasional #EndeavorISP di 

Canary Wharf, London, Inggris berdasarkan kriteria kewirausahaan, bisnis, dan kecocokan dengan 

Endeavor. Sedangkan perusahaan yang dipimpinnya, Investree, menjadi satu dari banyak perusahaan 

dunia yang tergabung dalam Endeavor Network.  

Sepanjang tahun 2019, Adrian sudah menyabet penghargaan “Tokoh Milenial Keuangan” dari OJK, 

Anugerah UI Award Kategori “Alumni Inspiratif” 2019 dari Universitas Indonesia, dan menjadi finalis di 

EY Entrepreneur of the Year 2019 Indonesia. 

 

--- SELESAI --- 

 

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 bulan November 2019, Investree berhasil membukukan catatan total fasilitas pinjaman Rp 

3,92 triliun dan nilai pinjaman tersalurkan Rp 2,81 triliun dengan rata-rata tingkat pengembalian (return) 

16,2% p.a. dan TKB90: 98,11%. 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. 

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 
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