
 

Investree Terus Genjot Pemulihan Ekonomi UKM, Kini Gaet SIPLah Blibli untuk 
Salurkan Pembiayaan bagi Penjualnya 

 
Jakarta, 18 Desember 2020 – Tema besar Investree Conference (i-Con) 2020 yang diselenggarakan             
pada November lalu yaitu “Beyond Lending: Accelerating SMEs Growth and Recovery through            
Collaboration in Digital Ecosystem” rupanya benar-benar menjadi komitmen yang diupayakan untuk           
dapat diwujudkan oleh Investree. Dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi UKM di masa            
pandemi, Investree terus menambah daftar kerja sama dengan berbagai rekanan, yang terbaru            
adalah marketplace SIPLah Blibli.  

SIPLah Blibli merupakan marketplace untuk memenuhi kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa           
(PBJ) yang dalam platform ini mencakup keperluan sekolah mulai dari buku, seragam, hingga barang              
elektronik. SIPLah sendiri merupakan singkatan dari Sistem Informasi Pengadaan Sekolah yang           
menjadi program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan dananya          
bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sebagai layanan fintech lending, Investree           
menyalurkan pembiayaan kepada para penjual yang terdaftar di SIPLah Blibli sehingga mereka bisa             
menjalankan aktivitas pengadaan barang-barang sekolah hingga ke pelosok Indonesia. 

Co-Founder & CEO Investree, Adrian Gunadi, menyampaikan antusiasmenya terkait kerja sama ini.            
“Kolaborasi yang kami lakukan dengan SIPLah Blibli bisa dibilang sangat bermuatan positif. Pertama,             
melalui ini, kami mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Tanah Air karena platform SIPLah             
Blibli ada untuk memudahkan masyarakat terutama sekolah-sekolah dalam mendapatkan kebutuhan          
sekolah yang bermutu. Kedua, sokongan dari Investree tentunya mendorong para UKM yang            
tergabung sebagai penjual SIPLah Blibli untuk segera pulih secara ekonomi dalam situasi sulit yang              
masih kita lalui hingga saat ini. Dengan menggunakan underlying project SIPLah dari Pemerintah             
untuk pembelian peralatan sekolah, mulai sekarang, kami undang teman-teman UKM untuk           
memanfaatkan dukungan pembiayaan dari Investree agar semakin solid dari segi permodalan.” 

Senada dengan Adrian, Yohanes Lukiman, Vice President of Business Development Blibli,           
mengatakan, “Pandemi telah mempercepat transformasi digital semua sektor di Indonesia karena           
teknologi menjadi enabler tetap terjadinya berbagai aktivitas, termasuk pendidikan. Sebagai          
e-commerce lokal terdepan, Blibli menggunakan ekosistem e-commerce berbasis teknologi, yang          
menjadi motor SIPLah, untuk mendukung dunia pendidikan dengan membuat pengadaan barang dan            
jasa yang dibutuhkan oleh sektor tersebut menjadi semakin ringkas, efisien, serta transparan.            
Kolaborasi kami dengan Investree bukan saja akan memperkuat solusi yang kami hadirkan bagi             
sektor pendidikan, namun juga mengamplifikasi dampak positif dari pengadaan barang dan jasa            
berbasis teknologi dengan merangkul UKM sebagai penjual di platform. Dengan demikian, UKM bisa             
memperluas pangsa pasar mereka yang akan memperkuat kemampuan mereka untuk          
menumbuhkan usaha walau di tengah kondisi menantang.” 

Blibli sudah lama mendukung sektor UKM melalui berbagai inisiatif baik bersama pengusaha UKM             
maupun Pemerintah. Blibli juga menjadikan kolaborasi bersama mitra di berbagai sektor sebagai            
strategi kuat dalam membantu UKM melewati pandemi karena hal ini akan mempercepat pemulihan             
ekonomi Indonesia. 

Pemulihan ekonomi selama maupun pasca pandemi memang menjadi fokus utama Investree pada            
kuartal akhir 2020 dan menjelang 2021. Sebagai pionir, Investree berkomitmen untuk memperbanyak            
dan mengoptimalkan sinergi dengan para “penghuni” ekosistem keuangan dan digital lainnya dalam            
rangka mengakselerasi pertumbuhan dan perbaikan UKM sebagai sumber dinamika ekonomi          
sekaligus penyerap angkatan kerja nasional. Hal ini untuk memberikan kesempatan bagi UKM agar             
mampu mempertahankan usaha di tengah badai Covid-19. Salah satu penjual SIPLah yang telah             
memanfaatkan dukungan pembiayaan dari Investree adalah Gadgetciti yang khusus menjual          
barang-barang elektronik seperti komputer/laptop beserta aksesorisnya melalui Lembaga Kebijakan         
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). 

“Kami sangat terbantu dengan adanya program SIPLah ini serta dukungan permodalan dari            
Investree. Secara keseluruhan, proses pengajuan pinjaman melalui Investree sangat simpel dan           
user-friendly menggunakan platform online sehingga ramah lingkungan atau paperless. Tingkat          
bunga yang diberikan bersahabat dan didukung oleh tim profesional serta peduli terhadap kliennya.             
Dengan begini, kami bisa lebih fokus mengoptimalkan penjualan agar bisa mencakup seluruh pelosok             



 

negeri tanpa khawatir akan problematika pembiayaan. Selain itu juga bermanfaat untuk menjaga arus             
kas perusahaan agar tetap terkendali selama masa pandemi. Kami harap, dukungan dana yang             
disalurkan oleh Investree di bawah naungan program SIPLah ini dapat terus membantu para UKM              
agar tetap tangguh sekaligus memajukan dunia pendidikan Indonesia,” ujar Direktur Gadgetciti,           
Suwardi Suryadi. 

Selain untuk menjaga bisnis UKM tetap berputar, penyaluran kredit seperti kepada penjual SIPLah             
Blibli juga bertujuan untuk merealisasikan semangat “lebih dari sekadar platform pinjam meminjam            
online” yang digencarkan oleh Investree. Investree perlahan telah bergeser dari pionir fintech lending             
menjadi solusi digital bagi UKM. Kemitraan strategis terus ditambahkan dan produk-produk           
pembiayaan inovatif yang berfokus pada rantai pasokan terus diciptakan agar Investree dapat terus             
bertumbuh. “Menjelang 2021, kami mulai melihat segalanya dengan kacamata yang lebih besar lagi             
bahwa dalam memajukan UKM di Indonesia, Investree harus hadirkan solusi terintegrasi agar pelaku             
dapat merasakan manfaatnya secara keseluruhan. Salah satunya kami mulai dengan kerja sama            
SIPLah Blibli.com ini. Semoga dapat memulihkan dan memperkuat bisnis para penjual yang            
tergabung di dalamnya, menaikkan kelas mereka, dan membuat UKM semakin berdaya pasca            
pandemi,” tutup Adrian optimistis. 

 

--- 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 November 2020, Investree berhasil membukukan catatan total fasilitas pinjaman Rp 7,7             
triliun dan nilai pinjaman tersalurkan Rp 5,5 triliun dengan rata-rata tingkat pengembalian (return)             
16,8% 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 Blibli 

Berdiri tahun 2011, Blibli merupakan e-commerce buatan Indonesia dengan model bisnis yang fokus             
pada B2B, B2C, dan B2B2C (business-to-business-to-consumer). Sebagai mal online terbesar dan           
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terpercaya, Blibli menawarkan berbagai pilihan produk berkualitas yang disediakan oleh lebih dari            
100.000 mitra seller, mulai dari kebutuhan primer, produk elektronik & gadget, kebutuhan sehari-hari             
hingga produk untuk keperluan gaya hidup. Kecepatan pengiriman barang di Blibli didukung oleh             
armada BES dan 27 mitra logistik, serta  20 gudang dan 32 hub yang tersebar di kota-kota besar di              
Indonesia. Dengan visi menjadi e-commerce nomor satu yang memiliki jumlah pelanggan setia            
terbanyak di Indonesia, Blibli berkomitmen untuk memberikan kenyamanan dan kepuasan belanja           
melalui 24/7 layanan customer care, kepastian 15 hari pengembalian barang serta pilihan           
pembayaran yang lengkap dan aman kepada pelanggan. 


