
 

Siaran Pers 

Investree Hadirkan Lagi Savings Bond Ritel SBR007 dan  

Cash Back hingga Rp 30 Juta 

Jakarta, 11 Juli 2019 – Keempat kalinya untuk seri Savings Bond Ritel, Investree (PT Investree 

Radhika Jaya) sebagai fintech-marketplace lending platform kembali menjadi salah satu Mitra Distribusi 

(Midis) Penjualan Savings Bond Ritel SBR007 sebagai alternatif investasi yang aman, mudah, 

terjangkau, dan menguntungkan dengan masa penawaran 11-25 Juli 2019. Kolaborasi reguler 

Investree dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) ini bertujuan untuk 

meningkatkan jumlah investor domestik terutama milenial dengan karakteristik dinamis. Dalam hal ini, 

SBR007 termasuk dalam jenis Surat Berharga Negara Elektronik (e-SBN) sehingga produknya dapat 

dibeli secara online. 

Mengambil tema pendidikan, seluruh dana yang diterima melalui penerbitan SBR juga akan digunakan 

untuk membiayai kegiatan-kegiatan Pemerintah yang produktif terutama mendukung kemajuan 

pendidikan di Indonesia. Dana tersebut akan diporsikan salah satunya untuk Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN) 2019 di bidang pendidikan. Investree dan Kemenkeu RI memiliki semangat 

yang sama dalam bidang edukasi atau pendidikan karena hal itu menjadi bekal utama dalam 

memasyarakatkan teknologi finansial sebagai industri yang relatif baru di Indonesia. 

“Investree akan melanjutkan tren positif penjualan Surat Berharga Negara (SBN) dengan terus 

memberikan pemahaman seputar SBN terutama Savings Bond Ritel SBR007 kepada para lenders. 

Aktivasi akan kami lakukan secara online maupun offline. Melihat profil Investor SBN di Investree yang 

didominasi oleh general milenial dengan rentang usia 21-35 tahun dan tersebar di seluruh Tanah Air, 

kami optimis bisa menggaet lebih banyak investor dengan karakteristik serupa karena SBR007 ini 

aman, dapat dibeli secara mudah, dan terjangkau. Investor juga bisa memanfaatkan SBR007 untuk 

diversifikasi portofolio agar terhindar dari risiko investasi tunggal,” ujar Co-Founder & CEO Investree, 

Adrian Gunadi. 

Dengan tingkat imbalan minimal mengambang (floating with floor) sebesar 7,50% p.a., SBR007 

memiliki tenor 2 (dua) tahun dengan pemesanan yang terjangkau yaitu Rp 1 juta. Selain itu, investor 

akan memperoleh keuntungan lainnya seperti aman karena dijamin oleh Pemerintah, pemesanan 

mudah 100% online, serta berlaku pelunasan sebelum jatuh tempo (early redemption) maksimal 50% 

dari minimal pemesanan Rp 2 juta tanpa biaya pelunasan setelah 12 bulan kepemilikan. Imbalan akan 

dibayarkan setiap bulan oleh Penerbit dengan tingkat imbalan yang disesuaikan setiap 3 (tiga) bulan 

pada tanggal penyesuaian kupon dan didasarkan pada suku bunga acuan yakni dari BI 7-Day Reverse 

Repo Rate sebesar 6,00% ditambah spread tetap sebesar 150 bps (1,50%) sampai dengan jatuh 

tempo. 

Struktur produk dari SBR007 adalah sebagai berikut: 

• Masa penawaran: 11-25 Juli 2019 

• Tingkat kupon minimal: 7,50% p.a. 



 

• Kupon: mengambang (disesuaikan setiap 3 bulan) dengan tingkat kupon minimal (floating with 

floor). 

• Tenor: 2 (dua) tahun 

• Jatuh tempo: 10 Juli 2021 

• Nilai nominal: Rp 1 juta 

• Minimal pemesanan: Rp 1 juta dan kelipatan Rp 1 juta. 

• Maksimal pemesanan: Rp 3 miliar 

• Bentuk obligasi: tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder dan tidak dapat dicairkan 

sampai dengan jatuh tempo, kecuali pada periode early redemption. 

• Periode early redemption: 27 Juli 2020 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 4 Agustus 

2020 pukul 15.00 WIB. 

Sebagai nilai tambah bagi investor, Investree menjadi satu-satunya Midis yang menghadirkan promo 

cash back hingga Rp 30 juta atau maksimal 1% dari pembelian SBR007 di http://sbn.investree.id. 

Promo ini sudah rutin berjalan sejak Investree pertama kali memasarkan Savings Bond Ritel SBR003 

pada tahun 2018. “Kami yakin Investree dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam 

memasarkan SBR007, itulah mengapa promo cash back hingga Rp 30 juta tetap kami hadirkan,” tutup 

Adrian. Syarat dan ketentuan berlaku. 

 

--- SELESAI --- 

 

Tentang Investree 

PT Investree Radhika Jaya merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Republik 

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 akses 

pinjaman menjadi lebih terjangkau dan mudah bagi borrower terutama Usaha Kecil Menengah (UKM). 

Hingga bulan Juli 2019, Investree berhasil membukukan catatan total fasilitas pinjaman Rp 2,78 triliun 

dan nilai pinjaman tersalurkan Rp 2,11 triliun dengan rata-rata tingkat pengembalian (return) 16,4% dan 

TKB90: 99,19%. Investree juga dinobatkan sebagai “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, “Best P2P Lending Platform for SMEs” oleh The Asian 

Banker, “30 Most Promising Growth-Stage Startups” oleh Forbes Indonesia, dan salah satu 

“Indonesia's Fast Moving Companies” oleh SME100. 

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

LinkedIn: Investree     Instagram: @investree.id 

Facebook: InvestreeID      

http://sbn.investree.id/
http://www.investree.id/


 

Bersama Investree, #SemuaBisaTumbuh. 

Informasi dan kontak media Investree: 

PT Investree Radhika Jaya KVB | Kennedy, Voice & Berliner 

Astranivari Aditya Nugroho  

Head of Marketing & Communications Associate Consultant 

pr@investree.id  aditya.nugroho@kennedyvoice-berliner.com 
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