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Kuala Lumpur, 24 Oktober 2019 – Co-Founder & CEO Investree, Adrian Gunadi, menjadi 

salah satu pembicara di acara tahunan SCxSC Fintech Conference yang diselenggarakan 

oleh Securities Commission Malaysia (SC) selama 2 (dua) hari, 22-23 Oktober 2019 di SC 

Building di Kuala Lumpur, Malaysia. Sebagai satu-satunya pembicara dari Indonesia, Adrian 

mengisi sesi panel bertajuk “Where Are All the Islamic Fintech Companies” pada hari kedua 

bersama dengan Kareem Taba (Wahed Invest) dan Omar Rana (Finalytix). Bergabungnya 

Adrian dalam sesi ini adalah untuk memperkenalkan pengembangan fintech di bidang pasar 

modal syariah. Adrian pun membagikan pengalaman dan tantangannya dalam mendirikan 

Investree hingga berhasil memperoleh status “berizin” dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

salah satunya untuk jenis usaha syariah. 

Lebih lanjut lagi, dalam sesi panel ini, Adrian dan para pembicara lainnya berdiskusi tentang 

seberapa efektif pengaruh pengaplikasian ide bisnis fintech yang mengandalkan teknologi 

terhadap pengalaman konsumen yang inovatif, bagaimana mengatasi tantangan terkait 

dengan keuangan syariah, dan mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan untuk 

menyukseskan hal itu. “Dalam mengembangkan layanan Investree Syariah, kami terus 

mengadopsi teknologi baru untuk memperluas dan memperkuat ruang bisnis pasar modal 

syariah. Kata kuncinya adalah kemudahan dan kecepatan. Apabila 2 (dua) hal itu senantiasa 

bisa kita capai, kesenjangan di pasar pun bisa terselesaikan. Semakin banyak UKM yang 

terbantu dari segi permodalan sesuai prinsip Islam; begitu pula masyarakat yang ingin 

memperoleh return secara nyaman sesuai keyakinan,” ujar Adrian. 



 

Tahun ini, SCxSC sudah memasuki tahun penyelenggaraan keenam dan diadakan untuk 

meningkatkan industri fintech lokal dalam rangka memperluas peluang segmen yang kurang 

terlayani seperti Usaha Kecil dan Menengah (UKM), serta merangsang tumbuhnya investor 

generasi baru untuk meningkatkan modal atau mencapai tujuan keuangan mereka. Partisipasi 

Investree sebagai pionir marketplace lending yang berfokus pada segmen business-to-

business (B2B) dalam acara bergengsi ini sejalan dengan semangat ekspansi perusahaan, di 

mana Investree sudah resmi beroperasi di Thailand (www.investree.co.th) dan akan 

menyasar negara lainnya di Asia Tenggara untuk mengembangkan perekonomian regional. 

Selain itu juga untuk mendukung kemajuan ekonomi syariah secara global. 

 

Tentang Investree 
PT Investree Radhika Jaya adalah satu-satunya perusahaan fintech lending yang telah 
mendapatkan Izin Usaha Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang 
Berbasis Teknologi Informasi dari Otoritas Jasa Keuangan untuk 2 (dua) jenis usaha yaitu 
konvensional dan syariah. Investree menyediakan situs layanan interfacing sebagai 
penghubung pihak yang memberikan pinjaman (Lender) dan pihak yang membutuhkan 
pinjaman (Borrower). Misi kami adalah meningkatkan perolehan Lender sekaligus 
memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau bagi Borrower terutama 
Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan mengoptimalkan data dan teknologi. 

Hingga awal Oktober 2019, Investree berhasil membukukan catatan total fasilitas pinjaman 
Rp 3,43 triliun dan nilai pinjaman tersalurkan Rp 2,61 triliun dengan rata-rata tingkat 
pengembalian (return) 16,3% p.a. dan TKB90: 98,80%. Investree juga dinobatkan sebagai 
“Best Fintech of the Year” 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      Instagram: @investree.id 
Facebook: InvestreeID      

Bersama Investree, #SemuaBisaTumbuh. 
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