
 

Investree Sambut GMO Payment Gateway sebagai Pemberi Pinjaman Institusi,  
Dukung UKM Agar Semakin Berdaya 

 
Jakarta, 30 November 2020 – Memperkuat strategi untuk menambah deretan pemberi pinjaman            
institusi dalam ekosistemnya dengan tujuan mengembangkan lebih banyak Usaha Kecil dan           
Menengah (UKM) di Indonesia, pionir fintech lending Investree menyambut penyedia layanan           
pembayaran terkemuka asal Jepang, GMO Payment Gateway, sebagai salah satu Lender Institusi. Ini             
menambah daftar nama pemberi pinjaman institusi asing yang ikut mendukung upaya Investree            
dalam menyediakan akses pembiayaan yang lebih luas bagi pelaku UKM. 

Telah menjalin kerja sama selama setahun, Investree dan GMO Payment Gateway bersinergi untuk             
mendanai sub-segmen portofolio pinjaman UKM yang dalam hal ini adalah para Borrower Investree.             
Sejak 2019, komitmen Investree dan GMO Payment Gateway adalah untuk membantu mengurangi            
kesenjangan kredit UKM dengan memanfaatkan teknologi dan data untuk mempertahankan          
pertumbuhan UKM. Dukungan pendanaan dari GMO Payment Gateway akan digunakan untuk           
membiayai lebih banyak UKM Indonesia melalui beragam portofolio pinjaman Investree antara lain            
Invoice Financing, Buyer Financing, Working Capital Term Loan, dan Online Seller Financing,            
semuanya dalam skema konvensional dan syariah. 

Co-Founder & CEO Investree, Adrian Gunadi, mengutarakan apresiasinya terhadap GMO Payment           
Gateway, “Kami sangat senang dan berterima kasih kepada GMO Payment Gateway karena telah             
mempercayai kami yang kini perlahan bergeser menjadi solusi digital bagi UKM, bersama-sama            
mengusahakan akses permodalan menjadi mudah dan cepat dijangkau oleh para pelaku UKM yang             
menjadi target khalayak Investree. Saat ini sudah ada beberapa pemain internasional yang            
bergabung sebagai Lender Institusi Investree dan GMO adalah salah satunya. Kami berharap hal ini              
bisa semakin menguatkan sokongan pendanaan bagi para UKM sehingga mereka dapat semakin            
berdaya dan terakselerasi di masa pemulihan pandemi Covid-19 ini, sesuai dengan filosofi kampanye             
payung ulang tahun kelima kami yaitu “Grow Fa5ter”.” 

Mengawali operasionalnya pada 1995 sebagai perusahaan yang menyediakan layanan pemrosesan          
pembayaran kartu kredit untuk bisnis pemesanan melalui pos, GMO Payment Gateway merupakan            
nama besar di Jepang yang telah memperluas cakupan solusi pembayaran online-nya ke dalam             
bisnis e-commerce yang berkembang pesat. GMO-PG kemudian konsisten menghadirkan layanan          
pembayaran dan keuangan kepada lebih dari 100.000 pedagang (total perusahaan gabungan           
GMO-PG pada September 2020) yang memungkinkan GMO-PG menjadi perusahaan terkemuka          
dalam industri keuangan saat ini. GMO-PG memperluas bisnisnya ke luar negeri dengan solusi             
pembayaran satu atap yang komprehensif dan layanan pinjaman perusahaan 

Head of Asia Strategic Investment & Lending GMO-PG, Kohei Nakajima, mengatakan, “Kami pertama             
kali bertemu dengan Investree pada 2018 dan kerja sama kami dimulai pada 2019. Melalui kolaborasi               
penuh manfaat selama 1 (satu) tahun belakangan ini, kami berkeyakinan kuat Investree merupakan             
mitra yang tepat untuk mendukung pemberdayaan UKM di Indonesia. Kami berharap kontribusi            
pendanaan dari kami dapat semakin menguatkan UKM Tanah Air di tengah-tengah situasi sulit akibat              
pandemi Covid-19.” 

Dukungan pendanaan dari GMO Payment Gateway ini akan diaplikasikan secara optimal serta dapat             
digunakan untuk membiayai permodalan UKM baik yang berskema konvensional maupun syariah.           
Investree ada untuk mendukung pertumbuhan sektor UKM Indonesia yang kurang terlayani atau            
kesulitan mendapatkan akses permodalan dari layanan keuangan konvensional dengan         
menghubungkan pemberi pinjaman yang terbuka untuk meminjamkan uangnya kepada peminjam          
yang membutuhkan dukungan pembiayaan untuk mengembangkan usaha mereka. Investree pun kini           
berfokus pada pembiayaan rantai pasokan (supply chain financing) dan mulai mengubah konsepnya            
menjadi solusi digital bagi UKM. Sebagai layanan pinjaman, kami menyediakan pembiayaan utang            
kepada fintech platform di Indonesia, India, dan AS untuk mendukung pembukuan aset mereka yang              
berkembang. Dan kali ini, GMO-PG juga telah memutuskan untuk mendukung pertumbuhan UKM            
Indonesia melalui Investree. 

Hingga bulan Oktober 2020, Investree telah memfasilitasi pinjaman sebesar Rp 7,3 triliun kepada             
1.429 Borrower dan mencatat sekitar 120 ribu Lender di platform-nya. Selain menambah deretan             



 

kolaborasi strategis dengan rekanan dari berbagai sektor dan industri untuk menguatkan ekosistem            
keuangan digital yang sudah ada terutama dalam memberdayakan UKM di Indonesia, Investree juga             
memperkuat kehadiran regionalnya dengan berekspansi ke Thailand dan Filipina pada tahun ini. 

 

--- SELESAI --- 

 

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 bulan September 2020, Investree berhasil membukukan catatan total fasilitas pinjaman Rp 7             
triliun dan nilai pinjaman tersalurkan Rp 5 triliun dengan rata-rata tingkat pengembalian (return) 16,9%              
p.a. dan rata-rata TKB90: 99%. 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 Youtube: Investree 
Facebook: InvestreeID Spotify: Treepod – podcast by Investree 
Instagram: @investree.id 
 
Bersama Investree, #SemuaBisaTumbuh. 
 
Informasi dan kontak media Investree: 
 

 

Tentang GMO Payment Gateway 
 
GMO-PG menyediakan layanan pembayaran dan keuangan komprehensif kepada lebih dari 100.000           
pedagang yang mencakup operator online (seperti operator e-commerce), penyiar nasional NHK,           
Badan Pajak Nasional, Pemerintah Metropolitan Tokyo, dan lain-lain. 

Nilai transaksi tahunannya melebihi JPY5 triliun dari layanan pembayaran, layanan nilai tambah untuk             
pedagang seperti metode pembayaran yang memanfaatkan teknologi keuangan, dan layanan yang           
memenuhi kebutuhan kas pedagang (total perusahaan gabungan GMO-PG, hingga akhir September           
2020). 

Sebagai perusahaan terdepan dalam industri pembayaran, GMO-PG membangun infrastruktur         
pembayaran serta platform dan solusi berbagai metode pembayaran dan layanan keuangan,           
sehingga para pelaku bisnis dan lembaga keuangan menjadi non-tunai dan menerapkan transformasi            
digital (DX). Selain itu, kami juga berekspansi secara global melalui investasi dan pinjaman kepada              
perusahaan luar negeri serta menawarkan layanan terkait pembayaran. 
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GMO-PG terus mendorong inovasi baru dan berupaya menjadi infrastruktur yang aman dan nyaman             
untuk proses pembayaran. 


