
 

Bersama Investree, Pengusaha Wanita Berkarya dan Sukses di Saat Pandemi 
 
Jakarta, 08 Desember 2020 – Perempuan memiliki potensi dan berperan sangat besar dalam 
pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi. Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak (PPPA), 99% Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia dimiliki 
atau dikelola oleh perempuan. Sebagai pionir marketplace lending, Investree telah melakukan 
beberapa inisiatif untuk membantu UKM yang dimiliki atau dipimpin oleh perempuan untuk berkembang 
dan mendorong pemulihan perekonomian Indonesia.  Dalam hal ini, Investree menyalurkan 
pembiayaan kepada merek-merek fashion yang terdaftar sebagai klien wīf, perusahaan penyuplai kain 
dan produksi baju yang dimiliki dan dipimpin oleh perempuan.  

wīf merupakan platform supply chain untuk semua merek fashion atau mode. Mereka memberikan 
kemudahan untuk mendapatkan bahan dari pemasok langsung baik online maupun offline melalui situs 
web mereka. Sebagai salah satu rekanan Investree yang kepemilikan usahanya didominasi oleh 
perempuan, wīf berhasil berkembang meskipun di saat pandemi. Selain itu mereka juga membantu 
pengusaha perempuan lainnya untuk tetap berkarya dan memulai usaha sendiri. Kerja sama antara 
Investree dan wīf telah terjalin selama 6 (enam) bulan. 

Co-Founder & CEO wīf, Sara Sofyan, mengatakan, “Di saat seperti ini, tentu yang terpikir oleh kami 
adalah bagaimana kami dapat menjaga bisnis agar tetap berjalan. Namun tak hanya itu - di saat yang 
sama, kami tidak ingin wīf sebagai entitas bisnis hanya bertahan tapi juga berkembang. Kami tetap 
ingin membagikan nilai lebih bagi konsumen dan rekan bisnis kami di kala krisis. Itulah mengapa 
akhirnya wīf bekerja sama dengan Investree untuk memperkuat sisi permodalan para klien sebagai 
salah satu pemangku kepentingan. Dari situ, kami ingin bersama-sama berkarya dan berkontribusi 
untuk mendorong pemulihan perekonomian Indonesia.” 

Sara menambahkan, ada keuntungan tersendiri saat akhirnya tergabung dalam ekosistem Investree. 
Melalui Investree, wīf mendapatkan kesempatan untuk terhubung dengan rekanan lain dari industri 
yang sama. Banyak dari mereka merupakan UKM yang turut dipimpin oleh wanita. Karena itu, 
terbukalah peluang bagi wīf untuk membangun kolaborasi serta memastikan operasional wīf tetap 
tumbuh selama masa pandemi. “Kami sangat mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh Investree 
tidak hanya dari segi finansial tapi juga ekosistem. (Dukungan) yang diberikan amat besar sehingga 
kami bisa mengembangkan relasi, koneksi, dan bisnis. wīf percaya bahwa kemitraan dengan Investree 
ini dapat membantu meningkatkan kesadaran akan kontribusi perusahaan dipimpin atau milik 
perempuan terhadap pemulihan ekonomi Indonesia,” ujar Sara mantap. 

Sedangkan Co-Founder & CEO Investree, Adrian Gunadi, mengungkapkan, “Kami memperluas akses 
modal kerja ini sebagai salah satu wujud percepatan pemulihan di masa pandemi bagi bisnis UKM. 
Dan setelah kolaborasi Investree dengan wīf ini berjalan beberapa waktu, ada hal lain yang kami sadari. 
Ternyata dampak kontribusi Investree tidak hanya terbatas dalam aspek permodalan atau pembiayaan, 
namun lebih luas lagi: menjadi apresiasi dan pembuktian tersendiri bagi UKM perempuan bahwa 
ternyata mereka juga mampu berdaya dan menyumbangkan “sesuatu” yang berharga. Yang 
membanggakan, wīf sebagai salah satu rekanan kami dapat membuktikan bahwa perempuan 
pemilik/pemimpin bisnis bisa turut ambil andil dan menjadi sukses terutama di tengah situasi sulit akibat 
Covid-19.” 

Sekilas tentang kerja sama Investree dan wīf, Investree mendukung fitur “Pay Later” milik wīf yang 
memungkinkan para klien melakukan pembayaran secara mudah melalui skema cicilan dalam 
memperoleh pasokan kain. Hal ini dapat menjadi solusi cash flow setiap bisnis untuk mendapatkan 
pembayaran tempo sampai dengan 6 (enam) bulan atau lebih. Prosesnya pun akan semakin lebih 
mudah jika klien/brand aktif dalam aktivitas penjualan online dan/atau bekerja sama dengan saluran 
pembayaran di antaranya Midtrans, Xendit, Tokopedia, dan Clodeo. Selain proses gampang, klien wīf 
juga akan mendapatkan manfaat lainnya yaitu tingkat bunga yang kompetitif. 

Berkaca dari para klien wīf, UKM yang dipimpin oleh wanita kebanyakan berada di industri fashion dan 
kuliner di mana 51% pekerjanya adalah perempuan. Kedua industri tersebut merupakan industri yang 
berkembang cepat dalam kelompok ekonomi kreatif Indonesia dan biasanya bertindak sebagai pusat 
pertumbuhan bagi ekonomi lokal. Akibatnya, industri fashion dan kuliner memiliki dampak yang sangat 
besar terhadap pengentasan. 



 

“Kami berharap wīf dapat menginspirasi bisnis binaan perempuan lainnya untuk tetap gigih, bertumbuh, 
dan menjadi tangguh meski dalam situasi sulit seperti sekarang. Kami juga berharap melalui ekosistem 
kami, lebih banyak rekanan yang dapat terhubung satu sama lain, membuat peluang, meningkatkan 
literasi keuangan, dan membantu pemulihan ekonomi Indonesia secara keseluruhan,” tutup Adrian. 

 

--- 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 Oktober 2020, Investree berhasil membukukan catatan total fasilitas pinjaman Rp 7,3 
triliun dan nilai pinjaman tersalurkan Rp 5,2 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. 
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Foto 1 & 2. Suasana pabrik garmen di Solo, Jawa Tengah yang menjadi salah satu klien wīf. Klien ini 
berhasil mengekspor hasil produksinya ke luar negeri di tengah masa pandemi. 

 


