Siaran Pers

Co-Founder & CEO Investree, Adrian Gunadi, Meraih Penghargaan Tokoh Milenial
Keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan dalam Acara Pertemuan Tahunan Industri
Jasa Keuangan Tahun 2019
Jakarta, 14 Januari 2019 – Co-Founder & CEO Investree (PT Investree Radhika Jaya), Adrian Gunadi,
kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan sebagai Tokoh Milenial Keuangan yang
diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penghargaan ini diberikan dalam acara Pertemuan
Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) Tahun 2019 dan Arahan Presiden Republik Indonesia yang
diselenggarakan pada Jumat, 11 Januari 2019 di Ballroom The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place.
Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, dan Ketua
Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso.
Kategori Tokoh Milenial Keuangan diberikan kepada Adrian Gunadi oleh OJK karena Adrian dinilai
sukses untuk menggerakkan kaum muda terlebih milenial dalam rangka meningkatkan literasi dan
inklusi keuangan di Indonesia. “Penghargaan ini menunjukkan bahwa layanan teknologi finansial
(tekfin), terlebih marketplace lending di mana Investree bergerak, dapat dimanfaatkan oleh semua
kalangan. Para lender kami di Investree juga didominasi oleh anak muda; hal ini membuktikan bahwa
generasi milenial dapat berkontribusi besar dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi keuangan
di Indonesia," ujar Adrian Gunadi.
Sebagai generasi yang akrab dengan teknologi, milenial dapat mengambil peluang ataupun manfaat
dari kehadiran industri tekfin saat ini. Melalui tekfin, generasi milenial dapat mengajukan pinjaman
modal usaha untuk pengembangan bisnis atau berinvestasi yang juga dapat membantu meningkatkan
inklusi keuangan.
“Tentunya banyak manfaat yang dapat dirasakan generasi milenial dengan kehadiran tekfin, salah satunya kemudahan dan kenyamanan berinvestasi. Investree sendiri hadir untuk mempermudah akses
generasi milenial yang ingin melakukan investasi secara 100% online – sesuai dengan keseharian
mereka saat ini. Hal ini berkaca pada proses investasi yang sudah mulai berkembang di seluruh dunia,
terutama negara-negara maju," tutup Adrian.
Setelah tahun lalu resmi beroperasi di Vietnam dengan nama eLoan (www.eloan.vn), Investree kembali
melakukan ekspansi pasar sebagai kontribusi memajukan perekonomian regional melalui tekfin
dengan mendirikan Investree Thailand yang rencananya akan dilakukan pada kuartal pertama tahun
ini. Setelah itu, Investree akan menyasar beberapa negara lainnya di kawasan Asia Tenggara sebagai
negara ekspansi selanjutnya dalam rangka mengembangkan perekonomian di sana dengan
memberikan akses pembiayaan yang aman, mudah, dan fleksibel.
Investree sebagai pelaku industri jasa keuangan selalu berkomitmen untuk mendukung dan melahirkan
inovasi yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai generasi demi terwujudnya inklusi keuangan di
Indonesia. Pertengahan bulan Januari 2019, Investree sudah memberikan fasilitas pinjaman sebesar
Rp 1,84 triliun dan nilai pinjaman yang tersalurkan sebesar Rp 1,38 triliun kepada 3.590 Borrower.
--- 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 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 pinjaman menjadi lebih terjangkau dan mudah
diakses bagi borrower individu maupun bisnis/Usaha Kecil Menengah.
Hingga pertengahan bulan Januari 2019, Investree berhasil membukukan catatan total fasilitas pinjaman Rp 1,84
triliun dengan nilai pinjaman tersalurkan sebesar Rp 1,38 triliun, dan 16,5% rata-rata tingkat pengembalian.
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 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
Twitter: @InvestreeID
Bersama Investree, #SemuaBisaTumbuh.
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