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Tawarkan Savings Bond Ritel SBR004 dengan Tingkat Kupon Minimal 

Mengambang 8,05% p.a., Investree Berikan Promo Cash Back 1% 

Investree sebagai Mitra Distribusi (MiDis) Penjualan Surat Berhaga Negara yang ditunjuk oleh 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia kembali memasarkan Savings Bond Ritel SBR004 dengan 

promo Cash Back 1% untuk setiap pembelian melalui portal Investree dalam rangka meningkatkan akses 

investasi ritel secara meluas demi mewujudkan keuangan inklusif. 

Jakarta, 20 Agustus 2018 – Setelah sukses dengan penjualan Savings Bond Ritel Seri SBR003, Investree 

(PT Investree Radhika Jaya) sebagai Mitra Distribusi (MiDis) Penjualan dari kategori Fintech-Peer-to-Peer 

Lending yang ditunjuk secara langsung oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) 

kembali memasarkan Savings Bond Ritel seri SBR004. Hadir memberikan sambutan utama adalah Direktur 

Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman, turut hadir juga Direktur Surat Utang Negara 

Loto Srinaita Ginting, serta perwakilan dari Investree yaitu Adrian Gunadi selaku Co-Founder & CEO pada 

acara Pembukaan Masa Penawaran Savings Bond Ritel seri SBR004 yang diluncurkan oleh Kemenkeu RI 

bersama 11 MiDis hari ini di Hall Bursa Efek Indonesia.  

 

SBR004 merupakan Surat Berharga Negara (SBN) yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga 

Negara Indonesia sebagai alternatif investasi. Melalui SBR004, Pemerintah mengajak setiap Warga Negara 

Indonesia untuk berinvestasi sekaligus berpartisipasi dalam pembangunan nasional khususnya dalam 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung kemajuan pendidikan Indonesia yang 

menyeluruh. Pada penjualan SBR003 bulan Mei lalu, Investree berhasil menjadi MiDis Penjualan SBR003 

dari kategori nonbank yang memperoleh nilai penjualan tertinggi. 

 

Adrian Gunadi, Co-Founder & CEO Investree, menjelaskan, “Kami sangat senang atas program Kemenkeu 

RI yang senantiasa mendukung pertumbuhan online platform untuk berinvestasi, di mana sinergi ini bisa 

dirasakan juga oleh masyarakat melalui SBR003 dan kini SBR004. Selain itu, dengan adanya 11 MiDis yang 

terdiri dari institusi finansial hingga teknologi finansial, masyarakat bisa lebih sadar dan yakin bahwa 

perbankan dan pemain teknologi finansial bahu-membahu membantu sesama untuk bersinergi agar 

#SemuaBisaTumbuh dan mengatakan, ‘Aku pun Bisa Investasi!’, sejalan dengan misi yang dikedepankan 

oleh Kementerian Keuangan.” 

 

Pada masa penjualan SBR004 ini, Investree menghadirkan Promo Cash Back 1% hingga maksimal Rp 30 

juta bagi siapa saja yang membeli SBR004 melalui Investree. Syarat dan ketentuannya antara lain: cash 

back 1% dari jumlah pembelian SBR004 di Investree; cash back akan dikirimkan ke Cash-in-Hand Lender; 

minimal pembelian Rp 1 juta; batas maksimal jumlah pemesanan adalah Rp 3 miliar; akan ada masa tunggu 

maksimal 15 hari sampai cash back muncul di akun Lender; promosi ini terbuka untuk semua Lender di 

Investree; dan hanya berlaku untuk pemesanan SBR004 di website http://sbn.investree.id.  

 

http://sbn.investree.id/


 

Dengan masa penawaran yang dimulai dari 20 Agustus 2018 hingga 13 September 2018, berinvestasi SBR004 

di Investree memberikan banyak manfaat dan keuntungan, di antaranya: tingkat kupon minimal 8,05% p.a.; 

kupon mengambang dengan jaminan kupon minimal (floor) sampai dengan jatuh tempo dan disesuaikan setiap 

3 bulan dengan bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate; kupon dibayarkan setiap bulan oleh Penerbit; 

pemesanan yang mudah dan fleksibel, 100% online; minimal pemesanan Rp 1 juta, siapa pun bisa berinvestasi; 

alternatif investasi baru dengan tingkat risiko yang relatif rendah; aman dan dijamin oleh negara; berlaku 

pelunasan sebelum jatuh tempo (early redemption) maksimal 50% dari minimal pemesanan Rp 2 juta tanpa 

biaya pelunasan; dan dapat dipinjamkan atau dijaminkan kepada Lembaga Keuangan lain. 

 

Para Peminjam (Borrower) dan Pemberi Pinjaman (Lender) yang terdaftar di Investree akan mendapatkan 

akses untuk membeli SBR004—atau dengan kata lain, menjadi Investor SBN—melalui Investree. Caranya, 

Borrower dapat mengunjungi www.investree.id/invest untuk mendaftar sebagai Lender (jika sebelumnya 

belum terdaftar sebagai Lender di Investree) dan jika sudah terdaftar menjadi Lender, dapat langsung 

mendaftar sebagai Investor SBN di http://sbn.investree.id. Ada pun syarat untuk berinvestasi SBR004 di 

Investree adalah Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau Single 

Investor Identification (SID) (bisa melalui Investree), membuka Rekening Surat Berharga di bank kustodian 

(bisa melalui Investree), dan menginformasikan nomor rekening dana/tabungan di bank. 

  

--- 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 Agustus 2018, Investree berhasil membukukan catatan total fasilitas pinjaman Rp 1,14 triliun 
dengan nilai pinjaman tersalurkan sebesar Rp 878 miliar, dan 16,3% 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: 
 
LinkedIn: Investree      Instagram: @investree.id 
Facebook: InvestreeID     Twitter: @InvestreeID  
 
Bersama Investree, #SemuaBisaTumbuh. 
 
Informasi dan kontak media Investree: 
 
PT Investree Radhika Jaya KVB | Kennedy, Voice & Berliner 
Astranivari Angghina Khansa  
Head of Marketing & Communications angghina.khansa@kennedyvoice-berliner.com 
pr@investree.id  +62 812 909 10793 
  
 Cindy Caroline 
 Associate Account Director 
 cindy.caroline@kennedyvoice-berliner.com  
 +628 1190 5504 

http://www.investree.id/invest
http://sbn.investree.id/
http://www.investree.id/
https://www.linkedin.com/company/investree/
https://www.instagram.com/investree.id/?hl=id
https://www.facebook.com/InvestreeID
https://twitter.com/investreeid
mailto:angghina.khansa@kennedyvoice-berliner.com
mailto:pr@investree.id
tel:+62%20812-9091-0793
mailto:cindy.caroline@kennedyvoice-berliner.com

