Siaran Pers

Investree dan Bank Rakyat Indonesia Kembali Perkuat Kolaborasi
antara Fintech dan Perbankan
Jakarta, 26 Agustus 2019 – Hari ini, Investree (PT Investree Radhika Jaya) dan Bank Rakyat
Indonesia (PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk) meresmikan kolaborasi penyaluran
pendanaan untuk pinjaman melalui platform Investree di Brilian Center, Central Park Gedung
BRI 2, Jakarta. Merupakan kelanjutan dari Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang
Penyaluran Pendanaan untuk Pinjaman melalui Platform Investree yang sudah dilakukan
tepat setahun lalu pada bulan Agustus 2018, peresmian ini diwakili oleh Co-Founder & CEO,
Adrian Gunadi, dari pihak Investree dan Direktur Ritel dan Menengah, Supari, dari pihak BRI,
untuk merealisasikan manfaat hadirnya teknologi finansial (fintech) dalam membantu BRI
memberikan akses pembiayaan yang mudah dan cepat bagi UKM di Indonesia.
Co-Founder & CEO Investree, Adrian Gunadi, mengatakan, “Pembaruan kerja sama ini
menjadi tonggak penting bagi keberlangsungan bisnis Investree sekaligus membawa
semangat baru bagi kami dan BRI untuk terus menghadirkan kecepatan dan kemudahan
dalam mengakses pinjaman kepada para pelaku UKM di Tanah Air serta memperkuat
ekosistem ekonomi digital yang sudah ada. Hal ini membuktikan bahwa institusi perbankan
sebesar BRI menaruh kepercayaan yang besar kepada Investree sebagai pionir marketplace
lending. Selain itu, ini juga mematahkan anggapan beberapa orang bahwa fintech adalah
pesaing bank. Justru fintech ada untuk melengkapi fungsi perbankan terutama dalam
memenuhi permintaan masyarakat terhadap akses pinjaman yang fleksibel.”
Bentuk kolaborasi integrasi yang dilakukan oleh Investree dan BRI memudahkan BRI sebagai
Pemberi Pinjaman Institusi dalam mendanai pinjaman-pinjaman yang diajukan oleh BorrowerBorrower Investree yang mayoritas adalah UKM dari berbagai bidang usaha di platform
Investree. Terutama bagi badan usaha yang belum memenuhi persyaratan perbankan dalam
memperoleh pinjaman. Untuk kerja sama fase 2 (dua) ini, BRI berkomitmen untuk melakukan
penambahan angka penyaluran kredit sebesar Rp 200 miliar. Keuntungan dari kerja sama ini
benar-benar dirasakan oleh para Borrower Investree yang mendapatkan pendanaan dari BRI.
Adanya kolaborasi ini semakin mengokohkan posisi Investree sebagai pelopor B2B
marketplace lending yang berfokus pada pemberdayaan UKM di lingkup lokal dan regional,
sejalan dengan semangat ekspansi yang dibawa oleh Investree menuju negara-negara lain
di Asia Tenggara. “Kami optimis (kolaborasi) ini akan memberikan banyak maslahat utamanya
dalam menjangkau pelaku-pelaku UKM yang selama ini masih belum bisa terlayani oleh bank
untuk akses pembiayaan. Selain berkomitmen untuk terus menggali potensi kerja sama lain
dengan BRI sebagai bank beraset terbesar di Indonesia, kami juga membuka pintu kerja sama

yang sebesar-besarnya untuk bank-bank lain yang ingin ikut andil dalam upaya memajukan
UKM dan mencapai cita-cita besar inklusi keuangan,” tutup Adrian mantap.

--- SELESAI ---

Tentang Investree
PT Investree Radhika Jaya merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum
Republik Indonesia. 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 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 akhir bulan Agustus 2019, Investree berhasil membukukan catatan total fasilitas
pinjaman Rp 3,04 triliun dan nilai pinjaman tersalurkan Rp 2,36 triliun dengan rata-rata tingkat
pengembalian (return) 16,3% p.a. dan TKB90: 98,9%. 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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