Photo Release

Foto 1. Co-Founder Investree, Dr. Amiruddin (bertopi krem), berfoto bersama para pengurus dan santri
Pondok Pesantren Al Rahman NW di Medas Gunung Sari, Lombok Barat, setelah acara penyerahan
bantuan berupa alat-alat ibadah (08/03).

Berkunjung ke Lombok, Investree Salurkan Bantuan Alat-Alat Ibadah untuk
Para Santri yang Membutuhkan
Lombok Barat, 8 Maret 2020 – Pionir marketplace lending platform di Indonesia, Investree (PT
Investree Radhika Jaya), kembali melanjutkan misi kepedulian bagi masyarakat Tanah Air selain
dengan memberikan fasilitas pembiayaan untuk UKM-UKM. Setelah pada 2018 hadir dengan program
CSR “Bakti Sapeken” bersama Kapal Rumah Sakit Terapung (RST) Ksatria Airlangga, saat berkunjung
ke Lombok pada Minggu, 8 Maret 2020, Investree menyalurkan alat-alat ibadah seperti sarung,
mukena, dan Al Quran kepada Pondok Pesantren Al Rahman NW di Medas Gunung Sari, Lombok
Barat. Bekerja sama dengan Aksi Cepat Tanggap Nusa Tenggara Barat, pemilihan Pondok Pesantren
Al Rahman NW dilakukan atas pertimbangan kondisi bangunan pesantren dan sekitarnya yang rusak
berat akibat gempa karena berlokasi di tanah yang rentan akan longsor (di tepi sungai) sehingga sulit
mengakses jalan utama untuk membeli perlengkapan ibadah serta jumlah santri yang sudah mencapai
150 orang, sebagian besar merupakan anak yatim dan terlantar.
Co-Founder Investree, Dr. Amiruddin, mengatakan, “Sebetulnya, kata kunci dari setiap aktivitas
Investree adalah impact. Selain menyediakan akses pembiayaan yang merata bagi UKM-UKM di
Indonesia agar tercipta inklusi keuangan, Investree juga memiliki misi berbagi untuk menyejahterakan
masyarakat terutama yang membutuhkan dari segi sosial dan lingkungan. Salah satunya kami lakukan
dengan menyalurkan bantuan berupa alat-alat ibadah kepada adik-adik santri Pondok Pesantren Al
Rahman NW di Lombok. Semangat dan keikhlasan para pengurus dan santri di sana begitu
menginspirasi kami, sehingga kami berharap, santunan yang Investree berikan dapat meringankan
beban pengasuh pesantren.” Selain menyapa para insan di Pondok Pesantren Al Rahman NW dan

menyalurkan bantuan kepada mereka, Tim Investree juga sempat berbagi edukasi seputar industri
fintech di Indonesia dan dampak positifnya bagi kemajuan masyarakat seluruh pelosok negeri.
Foto-foto lainnya:

Foto 2 dan 3. Suasana kunjungan Tim Investree saat memberikan bantuan alat-alat ibadah kepada
para pengurus dan santri Pondok Pesantren Al Rahman NW di Medas Gunung Sari, Lombok Barat
(08/03).

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 Maret 2020, Investree berhasil membukukan catatan total fasilitas pinjaman Rp 4,55
triliun dan nilai pinjaman tersalurkan Rp 3,66 triliun dengan rata-rata tingkat pengembalian (return)
16,1% p.a. dan TKB90: 99%. 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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