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Jakarta, 14 November 2019 – Co-Founder & CEO Investree, Adrian Gunadi, menjadi salah 

satu finalis inspiratif EY Entrepreneur of the Year 2019 (EOY) Indonesia. Adrian masuk dalam 

jajaran pengusaha unstoppable dalam salah satu program penghargaan bisnis paling 

bergengsi di dunia ini dan mewakili industri fintech-marketplace lending yang sedang 

bertumbuh di Indonesia. Tanda mata keberhasilan Adrian menjadi finalis di EOY Indonesia 

diserahkan langsung oleh Country Managing Partner EY Indonesia, Hari Purwantono, pada 

malam penghargaan EY Entrepreneur of the Year 2019 Indonesia yang digelar Rabu, 13 

November 2019 di The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place. 

Adrian menjadi finalis bersama dengan 7 (tujuh) tokoh hebat lainnya, antara lain: 

1. Anthony Utomo (Managing Director PT Utomodeck Metal Works) 

2. Bambang Sutantio (Founder & Chairman Cimory Group) 

3. Erastus Radjimin (Founder & CEO Artotel Group) 

4. M. Iman Usman dan A. Belva Syah Devara (CEO & CPO Ruangguru) 

5. Randy Chandra (Founder & CEO Reycom Document Solusi (RDS) Group) 

6. William Tanuwijaya (Founder & CEO Tokopedia) 

Masuk sebagai kandidat pemenang EOY Indonesia, Adrian dinilai sebagai wirausahawan 

sekaligus pemimpin bisnis yang unggul dalam bidangnya terutama fintech. Hal ini meliputi 

inovasi, model kepemimpinan, performa keuangan, serta kontribusi sosial ekonomi yang 

Adrian dan Investree (perusahaan yang dipimpinnya) berikan terhadap masyarakat. 

Kemampuan Adrian dalam mendirikan dan mengelola perusahaan juga tidak perlu diragukan 



 

lagi hingga memiliki pertumbuhan dan kinerja yang baik seperti sekarang. Terbukti dengan 

terpilihnya Investree sebagai satu-satunya fintech lending yang memperoleh izin resmi dari 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk 2 (dua) lini bisnis yaitu konvensional dan syariah. 

Adrian mengatakan, “Saya atas nama Investree sangat bersyukur dan bangga bisa menjadi 

finalis di ajang prestisius EOY Indonesia. Ini membuktikan bahwa apa yang telah saya dan 

teman-teman pendiri Investree bangun sejak awal dapat membuat ekonomi dunia terus 

bergerak maju. Merupakan suatu kehormatan juga bagi saya dapat bersanding dengan para 

finalis lain yang unggul di bidangnya. Kepada teman baik saya, William (Tokopedia), saya 

ucapkan selamat atas keberhasilannya terpilih sebagai pemenang EOY Indonesia tahun ini 

dan selamat bertanding mengharumkan nama Indonesia di EY World Entrepreneur of the 

Year pada bulan Juni 2020 mendatang di Monte Carlo, Monaco.” 

Dalam hal penjurian, Adrian dan para finalis lainnya dipilih oleh panel penjurian independen 

yang terdiri dari para tokoh terkemuka di bidang akademik, komunitas bisnis, sektor jasa 

keuangan, dan pemenang EOY sebelumnya. Kriteria yang diterapkan dalam penilaian 

meliputi semangat kewirausahaan, penciptaan nilai, arahan strategis, dampak 

nasional/global, inovasi, dan integritas. Sepanjang tahun 2019, Adrian telah berhasil 

menyabet penghargaan “Tokoh Milenial Keuangan” dari OJK dan Anugerah UI Award 

Kategori “Alumni Inspiratif” 2019 dari Universitas Indonesia. 

 

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. 
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