
 

Siaran Pers 

Terus Lahirkan Terobosan Baru, Investree Gandeng SiCepat untuk Berikan Akses 

Permodalan bagi Pengguna SiCepat Ekspres 

Jakarta, 24 April 2019 – Setelah sukses bekerja sama dengan beberapa e-commerce marketplace 

terkemuka di Indonesia untuk menyalurkan akses permodalan kepada pemilik toko online yang 

tergabung di dalamnya, Investree (PT Investree Radhika Jaya) kini menggandeng SiCepat (PT SiCepat 

Ekspres Indonesia) sebagai perusahaan layanan logistik dalam memberikan bantuan pembiayaan 

berupa modal usaha kepada para Sahabat SiCepat yang merupakan anggota SiCepat Ekspres dan 

memanfaatkan SiCepat untuk keperluan bisnisnya. Modal usaha ini dapat digunakan untuk 

membesarkan usaha sekaligus memperlancar arus kas bisnis Sahabat SiCepat. 

Kolaborasi antara Investree dan SiCepat ini ditandai dengan diselenggarakannya acara “SEBARS 

(Seru Bareng SiCepat)” oleh Investree dan SiCepat di Penang Bistro, Menteng, Jakarta (22/04). Turut 

hadir Digital Partnership Head Investree, Danang Kusuma, sebagai salah satu pembicara bersama 

dengan Chief Commercial Officer SiCepat, Donny Maya Wardhana; Chief Marketing Officer SiCepat, 

Wiwin Dewi Herawati; dan Selebritis dan Pengusaha, Baim Wong. Dalam kesempatan ini, Danang 

banyak menjelaskan terobosan baru yang dihadirkan oleh Investree dan SiCepat dalam rangka 

memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia, terlebih dari aspek keuangan 

mereka. Hal ini menjadi salah satu langkah Investree dalam mewujudkan cita-cita inklusi finansial yang 

nyata di Tanah Air. 

Pada prosesnya, Sahabat SiCepat yang berbisnis dengan memanfaatkan jasa logistik SiCepat, dapat 

mengajukan pinjaman mudah dan cepat melalui Investree. Investree akan menggunakan data historis 

atau rekam jejak penjualan Sahabat SiCepat selama 3 (tiga) bulan terakhir untuk memberikan pre-

approved limit sesuai dengan volume penjualan Sahabat SiCepat. Sahabat SiCepat atau Calon 

Borrower pun bisa memperoleh keuntungan antara lain bunga kompetitif 12%-20% per tahun 

(proporsional), tanpa jaminan aset tetap, skema pengembalian dengan cicilan bulanan sesuai tenor 

pinjaman (3-24 bulan), aplikasi online, dan nominal pinjaman mulai dari Rp 50 juta hingga Rp 2 miliar. 

Untuk pendaftaran, Sahabat SiCepat bisa mendaftar sebagai Borrower di https://www.investree.id/ 

kemudian masuk ke menu “Pinjaman” dan pilih submenu “Online Seller Financing”, dengan 

memasukkan kode promo “SICEPAT”. 

“Melalui kerja sama dengan SiCepat ini, Investree bermaksud melahirkan ekosistem baru. Jika kemarin 

kami bekerja sama dengan e-commerce marketplace untuk membuka akses pembiayaan bagi pemilik 

toko online-nya, kini kami bertandem dengan SiCepat untuk menciptakan ekosistem pembiayaan 

bermodel serupa, namun dengan target khalayak berbeda—bisa jadi lebih luas—yaitu para pebisnis 

yang memanfaatkan SiCepat untuk keperluan bisnisnya. Kolaborasi yang sifatnya business-to-

business (B2B) ini diharapkan mampu memberikan kemudahan terlebih bagi pengguna SiCepat dalam 

mengajukan pinjaman dan mengembangkan usahanya karena prosesnya yang simpel tanpa 

memerlukan data keuangan yang rumit. Kami tinggal mengacu pada data historis penjualan mereka 

yang tercatat di SiCepat,” ujar Co-Founder & CEO Investree, Adrian Gunadi. 

https://www.investree.id/business-loan/online-seller-financing


 

Sebagai nilai tambah untuk kerja sama ini, SiCepat juga memberikan promo bagi Sahabat SiCepat 

yang menggunakan layanan mereka sejak tanggal 1 April 2019. Melalui promo “H3LO (Heboh 3 Kilo)”, 

Sahabat SiCepat dapat membayar senilai 1 kilogram saja untuk pengiriman barang dengan berat 

maksimal 3,29 kilogram. Promo ini hanya berlaku untuk wilayah penjemputan dan pengiriman barang 

di Pulau Jawa.  
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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 Maret 2019, Investree berhasil membukukan catatan total fasilitas pinjaman Rp 1,96 triliun dan gagal 

bayar (default) 0%. Investree juga 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 dan “Best 

Fintech of the Year” dalam gelaran The Asset Triple A Digital Awards for 2017 oleh Majalah The Asset, “The Winner 

of Indonesia Digital Innovation Award 2017” Kategori Lending Fintech oleh Warta Ekonomi, “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 Aditya Nugroho  

Chief Marketing Officer Associate Consultant 

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

   +62 856 9258 5792 
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Tentang SiCepat Ekspres 

SiCepat Ekspres adalah perusahaan ekspedisi yang berdiri sejak tahun 2014, di mana pengiriman 15 Jam Sampai 

untuk wilayah Jabodetabek dan Bandung serta pengiriman 1 Hari Sampai untuk kota besar seluruh wilayah 

Indonesia merupakan fokus utama dalam pelayanannnya. Berbasis sistem teknologi terkini, SiCepat Ekspres 

mempunyai cabang dan gerai yang tersebar di seluruh kota di Indonesia, mempunyai slogan “Ketika Semua Jadi 

Mudah”, di mana SiCepat Ekspres menjawab segala kebutuhan dan keinginan pelaku bisnis e-commerce. 

Informasi lebih lanjut, hubungi: 

Wiwin Dewi Herawati 
Chief Marketing Officer 
PT SiCepat Ekspres Indonesia 
e-mail: wiwindh@sicepat.com 
Mobile: +62 818 877019/+62 812 93390226 
Office: +6221 39506600 

mailto:wiwindh@sicepat.com

