
 

Siaran Pers 

Investree Dukung Akses Kesehatan bagi Masyarakat Pulau Terpencil melalui Kapal 

Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga 

Investree menjadi perusahaan peer-to-peer lending pertama di Indonesia yang mendukung dan memberikan 

kontribusi dalam mewujudkan program kegiatan sosial dari sebuah organisasi kesehatan nirlaba di Indonesia yang 

berguna bagi sistem pembangunan kesehatan nasional. 

Surabaya, 1 Mei 2018 — Investree (PT Investree Radhika Jaya) sebagai pelopor perusahaan rintisan di bidang 

financial technology (fintech) sekaligus pionir peer-to-peer lending marketplace di Indonesia meluncurkan program 

CSR pertamanya melalui program “Bakti Sapeken” bersama Kapal Rumah Sakit Terapung (RST) Ksatria Airlangga. 

Kegiatan CSR ini diadakan pada tanggal 1 – 7 Mei 2018 dengan destinasi dari Pelabuhan Syahbandar ke Pulau 

Sapeken, 335 KM dari Kota Surabaya. 

Kapal RST Ksatria Airlangga yang digagas oleh Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga sebelumnya telah 

berlayar ke beberapa kepulauan di Indonesia yakni Pulau Bawean dan Pulau Kangean. Hal ini menginspirasi Investree 

untuk menguatkan semangat #SemuaBisaTumbuh dengan berkontribusi dalam sistem pembangunan kesehatan 

nasional, dan menjadikan Investree sebagai platform teknologi finansial dan peer-to-peer lending pertama yang telah 

mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan demi terciptanya pemerataan dan kemudahan akses fasilitas 

kesehatan nasional. 

Dr. Amirrudin, Co-Founder Investree, mengatakan, “Sulitnya penduduk dalam mendapatkan layanan kesehatan yang 

memadai di pulau-pulau terpencil membuat kami tergerak untuk bersama-sama membangun pemerataan dan 

kemudahan akses fasilitas kesehatan di Indonesia. Sama halnya dengan Investree yang selalu mengupayakan akses 

dan inklusi keuangan di Indonesia, CSR pertama kami bersama RST Ksatria Airlangga ini diharapkan bisa 

menginspirasi dan memotivasi banyak orang untuk membantu mewujudkan akses kesehatan yang paripurna untuk 

semua dengan cara membangun awareness tentang kegiatan positif ini. Semoga keberadaan Investree sebagaimana 

halnya RST Ksatria Airlangga membawa berkah dan bermanfaat bagi sesama.” 

Dr. Christijogo Sumartono, dr., Sp.An. (KAR) selaku Ketua Yayasan Ksatria Medika Airlangga juga menanggapi 

bantuan dari Investree secara positif, “Kami bersyukur bisa menyatukan misi yang sama-sama berbasis inklusif. Karena 

pada dasarnya, kesehatan itu wajib dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia agar tercipta generasi yang kontributif dan 

tangguh. Mudah-mudahan dengan gerakan sosial yang kami gagas ini, semakin banyak pihak yang sadar dan peduli 

bahwa masih banyak masyarakat di luar sana—khususnya  di pulau-pulau terpencil—yang membutuhkan bantuan 

medis rujukan yang paripurna sehingga akan mendorong gerakan yang lebih luas lagi untuk membantu mereka.” 

RST Ksatria Airlangga merupakan kapal pinisi asli Indonesia yang dijadikan sebagai rumah sakit, persembahan dari 

Ikatan Alumni Universitas Airlangga untuk masyarakat di kepulauan terpencil di Indonesia. Pada tiga misi sebelumnya, 

tim RST Ksatria Airlangga telah membantu lebih dari 2.000 warga tidak mampu yang memerlukan pelayanan medis 

rujukan dengan dokter-dokter spesialis. Tim dokter dalam misi “Bakti Sapeken” ini berjumlah 43 orang yang terdiri dari 

dokter spesialis bedah umum, spesialis bedah plastik, spesialis anastesi, spesialis OB-GYN, spesialis penyakit dalam, 

spesialis anak, spesialis jantung, spesialis THT, spesialis gigi dan mulut, spesialis ortopedi, spesialis mata, dokter 

umum, perawat di kamar operasi, perawat anastesi, dan petugas administrasi. “Bakti Sapeken” ini turut didukung oleh 



 

Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN, Pelindo 3, dan HHP Law Firm. Adanya Rumah Sakit Terapung ini diharapkan mampu 

menjadi salah satu alternatif solusi bagi permasalahan kesehatan anak bangsa di daerah terluar dan terpencil demi 

mencapai “Health for All.” 

 

--- 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 bulan April 2018, Investree berhasil membukukan catatan penyaluran pinjaman Rp 607 miliar, 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, dan “Best P2P Lending 

Platform for SMEs” oleh The Asian Banker. 

 

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

Facebook: InvestreeID 

Twitter: @InvestreeID 

LinkedIn: Investree 

 

Bersama Investree, #SemuaBisaTumbuh. 

 

Informasi dan kontak media Investree: 

 

PT Investree Radhika Jaya Kennedy, Voice & Berliner 

Astranivari Angghina Khansa, Junior Consultant 

Head of Marketing & Communications angghina.khansa@kennedyvoice-berliner.com  
pr@investree.id  +628 1290 9107 93 

 Cindy Caroline, Associate Account Director 
 cindy.caroline@kennedyvoice-berliner.com  
 +628 1190 5504 
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