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Bangkok, 18-19 Juli 2019 – Investree Thailand (www.investree.co.th), perusahaan afiliasi 

Investree yang beroperasi di Thailand, berpartisipasi dalam acara Bangkok Fintech Fair 2019: 

“Collaboration for the Future of Finance” yang diselenggarakan oleh Bank of Thailand. Acara 

ini terdiri dari seminar bersama pembicara-pembicara ahli, serta presentasi dan pameran yang 

diikuti oleh perusahaan keuangan ASEAN. Tak hanya membuka booth untuk menjelaskan 

secara langsung cara kerja dan manfaat Investree sebagai marketplace lending platform 

kepada para tamu yang hadir, Chief Information Officer Investree, Dickie Widjaja, turut 

menjadi pembicara dalam seminar teknologi bertajuk “Data Analytics: Data as a Key Driver 

for Innovative Solutions” bersama beberapa perusahaan teknologi terkemuka lainnya yaitu 

True Digital & Media Platform Company Limited, Validus, dan MoneyTable. 

Keterlibatan Investree Thailand dalam acara ini bertujuan untuk menstimulasi sekaligus 

mendukung pengembangan inovasi dan inklusi keuangan di Thailand dan Asia Tenggara. 

Inovasi tersebut mencakup aspek-aspek seperti infrastruktur, budaya dan interkonektivitas, 

serta keamanan cyber. Selain itu juga untuk meningkatkan layanan teknologi finansial 

(fintech), menciptakan pehamaman yang lebih meluas tentang fintech, serta membuka 

peluang kerja sama dengan berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang kondusif 

dalam ekosistem fintech. 

Di awal tahun 2018, Investree melalui rekanan lokal juga telah beroperasi secara resmi di 

Vietnam dengan nama eLoan (https://www.eloan.vn/) dan akan terus menggali potensi besar 

dari ceruk pendanaan di negara-negara Asia Tenggara yang memiliki karakteristik serupa 

http://www.investree.co.th/
https://www.eloan.vn/


 

dengan Indonesia. Kontribusi Investree tersebut diharapkan mampu memainkan peran 

penting dalam mengokohkan ekosistem fintech di Asia Tenggara. 

 

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 Juli 2019, Investree berhasil membukukan catatan total fasilitas pinjaman Rp 
2,78 triliun dan nilai pinjaman tersalurkan Rp 2,11 triliun dengan rata-rata tingkat 
pengembalian (return) 16,4% dan TKB90: 99,19%. 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, “30 Most 
Promising Growth-Stage Startups” oleh Forbes Indonesia, dan salah satu “Indonesia's Fast 
Moving Companies” oleh SME100. 

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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