Siaran Pers

Investree Berpartisipasi di Fintech Days 2018 Bali, Mendukung Lahirnya
Inovasi melalui Teknologi Finansial – Marketplace Lending sebagai Mekanisme
Pembiayaan Masyarakat yang Efisien
Bali, 24 Oktober 2018 – Untuk kelima kalinya, Investree (PT Investree Radhika Jaya) kembali
berpartisipasi di acara Fintech Days 2018 Bali yang diadakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
bekerja sama dengan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), berlangsung selama 3 (tiga) hari pada
tanggal 25-27 Oktober 2018 di Discovery Shopping Mall dan The Trans Resort Bali. Melalui tema
“Indonesia Digital Paradise”, partisipasi Investree merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap
agenda besar OJK dalam membawa inovasi dan teknologi terbaru untuk sektor keuangan dan
mendorong inklusi finansial khususnya melalui marketplace lending sebagai mekanisme pembiayaan
dan pendanaan yang efisien untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan masyarakat
Indonesia lainnya.

Dalam gelaran Fintech Days 2018 Bali kali ini, Adrian Gunadi yang telah berkecimpung di industri
perbankan selama 20 tahun dipercaya oleh OJK untuk menjadi moderator dalam diskusi panel bertema
“The Future of Digital Economy Landscape: Fintech Lending as a Game Changer to the Indonesian
Economy System” pada hari Jumat, 26 Oktober 2018 pukul 10.00 - 12.00 WITA di The Trans Resort
Bali. Sesi ini akan membahas peran ekonomi digital sebagai disrupsi sekaligus inovasi terhadap peta
ekonomi Indonesia, perkembangan dan potensi fintech lending secara global, serta perencanaan
blockchain pada tahun 2020. Turut bergabung Hendrikus Passagi, Direktur Pengaturan Perizinan dan
Pengawasan Financial Technology (DP3F) OJK; Oscar Darmawan, CEO & Co-Founder Indodax; dan
Mari Elka Pangestu, Menteri Perdagangan RI (2004-2009, 2009-2011) dan Menteri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif RI (2011-2014).

Selain itu di hari dan tempat yang sama, Co-Founder & CEO Investree, Adrian Gunadi, juga akan
menghadiri CEO Summit sebagai bagian dari OJK Fintech Days 2018. Sesi ini berlangsung tertutup
dan hanya dihadiri oleh tamu undangan dari jajaran C-level perusahaan tekfin. Kegiatan difokuskan
pada kilas balik tahun 2016 untuk melihat apa saja yang sudah terjadi pada dunia tekfin dan ‘kembali’
ke masa depan untuk memprediksi konfigurasi masa kini hingga jangka panjang dalam pasar finansial.
Pertemuan ini diharapkan dapat menghasilkan skenario masa depan tekfin serta identifikasi apa yang
harus dilakukan demi memenuhi kebutuhan talenta, teknologi, dan iklim bisnis terbaik. Akan dibahas
juga transformasi super-platforms, kolaborasi antara bank-tekfin dan kemunculan teknologi baru.

Sementara pada tanggal 26-27 Oktober 2018, booth Investree akan hadir di Exhibition Session Fintech
Days 2018 Bali di Discovery Shopping Mall. Berada di urutan No. 34, Tim Investree akan menyapa
para pengunjung yang ada di sana selama 2 (dua) hari penuh dan memberikan edukasi dan informasi
terkait dengan peran Investree dalam menjembatani kebutuhan pembiayaan masyarakat Indonesia

dan Asia Tenggara, terlebih bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Di booth ini
juga, pengunjung berkesempatan mendaftar langsung sebagai Borrower atau Lender dengan arahan
langsung dari Tim Investree.
“Kami membuka peluang besar bagi masyarakat Bali dan sekitarnya untuk mengembangkan bisnis
melalui bantuan pembiayaan yang mudah dan cepat, aman dan transparan, serta berbunga kompetitif.
Sedangkan Lender dapat memberikan pendanaan di bawah bendera sharing economy yang
menjadikan sumber daya pribadi sebagai peluang untuk berbagi dan bersama memberdayakan
perekonomian masyarakat Indonesia,” tambah Adrian.

--- 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 bulan Oktober 2018, Investree berhasil membukukan catatan total fasilitas pinjaman Rp 1,40
triliun dengan nilai pinjaman tersalurkan sebesar Rp 1,09 triliun, 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, “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
Twitter: @InvestreeID
Bersama Investree, #SemuaBisaTumbuh.
Informasi dan kontak media Investree:
PT Investree Radhika Jaya
Astranivari
Head of Marketing & Communications
pr@investree.id

KVB | Kennedy, Voice & Berliner
Aditya Bayu Nugroho
Associate Consultant
aditya.nugroho@kennedyvoice-berliner.com
+62 856 9258 5792
Sara Mandagie
Senior Consultant
sara.mandagie@kennedyvoice-berliner.com
+62 812 9906 7702

