SIARAN PERS
INVESTREE MENGUMUMKAN KEMITRAAN ‘GREEN FINANCING’ DENGAN JAVA
MOUNTAIN COFFEE UNTUK PEMBERDAYAAN PETANI PEREMPUAN DI PEDESAAN

Bali, Indonesia, Mei 2019 – Investree (PT Investree Radhika Jaya), pionir marketplace
lending di Indonesia, mengumumkan kerja sama ‘Green Financing’ dengan perusahaan
sosial Java Mountain Coffee dan Alila Resorts Bali. Hal ini memungkinkan Java Mountain
Coffee membentuk kerja sama kopi yang berkelanjutan dengan Alila Resots Bali dalam
menawarkan tamu mereka dengan kopi berkualitas hasil dari pertanian berkelanjutan di
Indonesia.
Kerja sama ‘Green Financing’ pertama antara Investree dengan Java Mountain Coffee ini
mendukung Java Mountain Coffee dalam upaya melakukan advokasi kepada para pihak
yang berkepentingan di industri perjalanan dan pariwisata di Asia untuk BERHENTI
menggunakan kapsul kopi berbahan plastik dan alumunium yang dapat merusak
lingkungan secara permanen.
Mekanismenya, Investree akan menyediakan pembiayaan untuk mesin kopi kapsul dalam
kamar melalui produk unggulan Working Capital Term Loan yang akan memberikan Java
Mountain Coffee kesempatan untuk menawarkan pilihan kopi kapsul yang kompatibel
dengan Nespresso® dan telah tersertifikasi dapat terurai secara alami, diisi dengan kopi
Indonesia yang berkelanjutan, langsung dari perkebunan kopi milik koperasi khusus
perempuan di pulau Bali dan Jawa Barat.
Working Capital Term Loan merupakan salah satu pinjaman bisnis produktif dari Investree
yang memanfaatkan keunikan model bisnis peminjam (Borrower) seperti bekerja sama
dengan rekanan pembayaran digital dan/atau penyedia jasa logistik, memiliki kontrak kerja
yang sedang berjalan, menggunakan aplikasi kasir online (POS), dan lain-lain.
Dalam hal ini, pembiayaan dari Investree membantu kontrak kerja sama terkait kopi yang
berkelanjutan antara Java Mountain Coffee dan Alila Resorts Bali dalam menyediakan
modal untuk mesin kapsul kopi dalam kamar (in-room coffee capsule) – menghadirkan
kopi Indonesia yang berkelanjutan bagi para tamu dan juga membantu pemberdayaan
wirausaha perempuan. Ini adalah nilai penting dan unik yang ingin diangkat oleh Investree
dan Java Mountain Coffee.
“Kolaborasi ini mencerminkan semangat Investree yang sesuai dengan tagline kami
“Semua Bisa Tumbuh”, di mana Investree juga ikut memberdayakan Usaha Kecil dan
Menengah (UKM) perempuan yang terlibat dalam proyek ini. Dengan menyediakan akses

permodalan mudah dan cepat, diharapkan UKM dapat terbantu secara finansial sehingga
bisnis mereka dapat bertumbuh dan kaya manfaat bagi masyarakat yang luas,“ kata
Adrian Gunadi, Co-Founder & CEO Investree.
Menurut Bank Dunia, UKM yang diinisiasi, dimiliki, atau dipimpin oleh perempuan di
negara berkembang kesulitan untuk mendapatkan modal yang mereka butuhkan; saat ini
mereka menghadapi defisit kredit yang diperkirakan mencapai USD 1,5 triliun. Hampir
tidak mungkin memulai atau mempertahankan bisnis tanpa akses permodalan yang
mereka butuhkan.
Sementara di seluruh dunia, hanya ada kurang dari 30 persen UKM atau inisiatif
pemberdayaan yang dimiliki, dijalankan, atau dipimpin oleh perempuan. Pengusaha
perempuan sendiri menghadapi banyak tantangan untuk membiayai, memiliki, dan
mengembangkan bisnis mereka, termasuk hambatan hukum dan kebijakan dalam
kepemilikan dan pengembangan usaha.
"Kami sangat senang Investree berkomitmen untuk mendukung petani perempuan di
pedesaan, yang memungkinkan mereka (melalui Java Mountain Coffee ini) untuk
menawarkan solusi terbaik dalam menyediakan mesin kapsul kopi dalam kamar kepada
Alila Resorts Bali. Hal ini tidak hanya berkontribusi terhadap pemberdayaan petani
perempuan tetapi juga akan meninggalkan dampak positif bagi lingkungan,” kata Nadine
Alexander, Spokeswoman Java Mountain Coffee.
"Kemitraan ‘Green Financing’ dengan Investree ini akan memberikan dampak sosial dan
lingkungan yang positif bagi masyarakat pedesaan berpenghasilan rendah di Pulau Bali
serta Jawa yang terkena dampak langsung perubahan iklim."
(***)
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 April 2019, Investree berhasil membukukan catatan total fasilitas pinjaman
Rp 2,49 triliun dan nilai pinjaman tersalurkan Rp 1,86 triliun dengan rata-rata tingkat
pengembalian (return) 16,4% dan TKB90 99,63%. 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, dan “30 Most Promising Growth-Stage Startups” oleh Forbes Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.investree.id atau kanal media sosial:
Linkedin: Investree
Facebook: InvestreeID
Instagram: @investree.id

Informasi dan kontak media Investree:
PT Investree Radhika Jaya
Astranivari
Chief of Marketing & Communications
pr@investree.id
Bersama Investree, #SemuaBisaTumbuh.

Tentang Java Mountain Coffee
Java Mountain Coffee is an Indonesian social enterprise, empowering indigenous women
farmers and seasonal workers, and planting climate resistant coffee and shade trees. Java
Mountain Coffee offers farm fresh sustainable Indonesian coffee from their all-women
membered cooperatives, sold through such innovations in coffee, as in certified
biodegrade coffee capsules to sustainable nitro cold brew coffee.
Today, less than 1% of the global procurement spend is from women owned, women lead
business and women initiatives according to Washington based WE Connect International.
Java Mountain Coffee is advocating to the travel, tourism and hospitality industry about the
inequality to rural women and asking the industry to make a collective stand to say no to
plastic and aluminium coffee capsules, while leaving a positive and measured social and
environmental impact from every cup.
Visit www.javamountaincofee.org or follow social media channels:
Linkedin: Java Mountain Coffee
Facebook: Java Mountain Coffee
Instagram: @javamountaincoffee
Twitter: @JavaMountCoffee
For more information, please contact:
Java Mountain Coffee
Intan Westlake
Sales & Marketing Director
intan.westlake@javamountaincoffee.org

