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Bersama Dengan OJK, Investree Dukung Fintech Days 2018 Batam 

Partisipasi Investree pada program kerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mensosialisasikan 

lebih jauh manfaat hadirnya teknologi finansial (tekfin) dan marketplace lending di Kepulauan Riau. 

 
 
Batam, 13 September 2018 – Sebagai bagian dari sosialisasi manfaat teknologi finansial (tekfin) untuk 

mempercepat inklusi keuangan ke berbagai wilayah di Indonesia, Investree (PT Investree Radhika 

Jaya) kembali mendukung acara pelopor kolaborasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan 

Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) dalam Fintech Days 2018 di Batam pada hari Jumat – Sabtu, 

14-15 September 2018. Partisipasi Investree merupakan salah satu upaya untuk mendukung agenda 

besar OJK dalam berkolaborasi dengan ekosistem lokal untuk meningkatkan inklusi keuangan dan 

jangkauan teknologi finansial berbasis marketplace lending ke seluruh wilayah Indonesia. 

 

Dengan membawa semangat “Semua Bisa Tumbuh”, Investree hadir dalam Fintech Days 2018 di 

Batam dengan rangkaian program edukatif dan informatif mengenai tekfin dan marketplace lending, 

serta solusi yang ditawarkan oleh Investree sebagai fasilitator yang mempertemukan pihak yang 

membutuhkan pendanaan (Borrower) khususnya dari Industri Usaha Kecil Mikro dan Menengah 

(UMKM) dengan pihak yang ingin mencari alternatif pendanaan untuk memperoleh return yang menarik 

(Lender). 

 
Sebagai Co-Founder Investree, Dr. Amiruddin, menjelaskan, “Sebagai pelopor marketplace lending di 

Indonesia, kami berharap Investree bisa menumbuhkan passion masyarakat untuk berkontribusi 

memberikan pendanaan melalui kemudahan yang ditawarkan teknologi finansial. Oleh karena itu, 

penting pula bagi kami sebagai pelaku untuk berpartisipasi dalam program edukasi dan sosialisasi akan 

manfaat teknologi finansial bagi keuangan kepada masyarakat Indonesia.” 

 

Dalam Fintech Days 2018 Batam ini, Investree kembali dipercaya untuk mengisi salah satu sesi 

talkshow dengan topik “Apa Itu Peer-to-Peer Lending?” pada hari Sabtu, 15 September 2018 pukul 

15.15 – 16.15 WIB. Dalam sesi ini, Investree diwakili oleh Co-Founder, Dr. Amiruddin, yang akan 

membahas definisi peer-to-peer lending secara lebih mendalam, cara kerja, dan manfaatnya bagi 

masyarakat luas terutama dalam memberdayakan UMKM. Turut bergabung sebagai panelis dalam sesi 

ini adalah Johnson Marpaung dari Direktorat Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Financial 

Technology (DP3F) OJK, AFTECH, dan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI). 

 

Fintech Days 2018 merupakan program sosialisasi dan edukasi mengenai teknologi finansial yang 

dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pelaksanaan Fintech Days 2018 di Batam didukung 

oleh puluhan perusahaan tekfin lending dan akan diisi dengan berbagai macam jenis kegiatan seperti 

pameran, seminar, talkshow, coaching clinic, dan networking. Fintech Days 2018 di Batam kali ini 



 

merupakan pelaksanaan keempat kalinya dari OJK, tidak dipungut biaya untuk pengunjung, dan 

terbuka untuk umum yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai inklusi keuangan. 

 

--- SELESAI --- 

 

Tentang Investree 

PT Investree Radhika Jaya (Perusahaan) merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum 

Republik Indonesia. Berdiri sebagai perusahaan yang telah terdaftar dan dalam pengawasan Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia, Investree 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 pinjaman 

menjadi lebih terjangkau dan mudah diakses bagi borrower individu maupun bisnis/Usaha Kecil 

Menengah. 

 

Hingga awal bulan Agustus 2018, Investree berhasil membukukan catatan penyaluran pinjaman Rp 

940 miliar dengan 16.4% rata-rata tingkat pengembalian dan 0% default. Investree pun 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 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 “Best Fintech of The Year” dari The 

Asset.  

 

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

LinkedIn: Investree  

Facebook: InvestreeID 

Instagram: @investree.id 

Twitter: @InvestreeID 

 

Bersama Investree, #SemuaBisaTumbuh. 

 

Informasi dan kontak media: 

PT Investree Radhika Jaya KVB | Kennedy, Voice & Berliner 
Astranivari Angghina Khansa 
Head of Marketing & Communications angghina.khansa@kennedyvoice-berliner.com 
pr@investree.id  +62 812 909 10793 
  

Cindy Caroline 
Associate Account Director 

 cindy.caroline@kennedyvoice-berliner.com  
 +628 1190 5504 
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