
Dukung Penuh Pemulihan Ekonomi Negeri, Investree Kembali Pasarkan Sukuk Ritel
Seri SR014

Jakarta, 26 Februari 2021 – Masih di kuartal pertama tahun 2021, Investree sebagai fintech
lending yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk menjadi Mitra
Distribusi (Midis) Penjualan Surat Berharga Negara (SBN) dan Surat Berharga Syariah Negara
(SBSN) kembali memasarkan Sukuk Ritel seri SR014 mulai 26 Februari hingga 17 Maret 2021.
Merupakan alternatif investasi yang sesuai prinsip syariah, aman, mudah, terjangkau, dan penuh
manfaat, SR014 mengusung tema utama “Bangkitkan Ekonomi Negeri Melalui Investasi” di mana
hasil investasi SR014 akan digunakan untuk membiayai berbagai proyek untuk mengakselerasi
pemulihan ekonomi nasional.

Co-Founder & CEO Investree, Adrian Gunadi, mengungkapkan, “Tahun 2021 diharapkan menjadi
tahun pemulihan bagi negeri beserta seluruh masyarakat. Melalui penjualan SR014, kami
mendukung penuh upaya Pemerintah untuk menghidupkan ekonomi melalui aktivitas investasi
yang aktif dan konsisten oleh masyarakat. Dalam kesempatan ini, kami juga berharap dapat
melanjutkan kontribusi sebagai Midis resmi SBN dan SBSN dalam meningkatkan partisipasi dan
animo investor domestik terlebih bagi mereka dengan preferensi syariah. Sampai saat ini,
investor SBN/SBSN di Investree didominasi oleh investor berumur 19-34 tahun, mencapai 62%
dari seluruh investor SBN/SBSN yang terdaftar di platform Investree.”

Hasil penjualan SR014 akan dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur serta
mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Dalam hal ini, Investree sendiri telah
melangsungkan berbagai upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional selain melalui
penawaran SR014 dan produk SBN/SBSN sebelumnya, yaitu dengan menyalurkan dana
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 50,2 miliar kepada UKM melalui platform
Investree. Dana ini telah disalurkan secara cepat dan tepat sasaran kepada UKM atau Borrower
Investree yang sangat membutuhkan dukungan pendanaan untuk membangkitkan bisnisnya
serta dinilai mampu memanfaatkan dana PEN secara optimal.

Tidak hanya itu, Investree juga telah melakukan restrukturisasi fasilitas pinjaman terhadap 7
(tujuh) UKM atau Borrower yang terdampak Covid-19 dengan total pinjaman yang
direstrukturisasi sebesar Rp 9,86 miliar. Hal ini tentu dilaksanakan dengan mematuhi peraturan
yang berlaku, tepatnya POJK No. 58 Tahun 2020 tentang Perubahan POJK No. 14 Tahun 2020
yang membahas Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi
Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank; penetapan kualitas aset berupa pembiayaan dan
restrukturisasi pembiayaan bagi debitur yang terdampak Covid-19.

SR014 merupakan produk investasi berlandaskan prinsip-prinsip syariah: tidak melibatkan unsur
perhitungan bunga (riba), judi (maisir), penipuan (gharah), dan tidak mendatangkan kerugian
kepada orang lain (mudarat). SR014 dibuat dengan mengacu pada struktur akad-akad syariah
dan dituangkan ke dalam dokumen hukum penerbitan. Bagi investor syariah domestik, SR014
dapat memperkaya alternatif instrumen investasi syariah dan mendiversifikasi portofolio
investasi secara efektif. Mulai hari ini, masyarakat sudah bisa memesan SR014 di Investree
melalui situs web investree.id/marketplace/sbn dan aplikasi mobile Investree for Lender.

Dengan tingkat imbalan tetap sebesar 5,47% p.a., SR014 memiliki tenor 3 (tiga) tahun dengan
nominal minimal pemesanan yang terjangkau yaitu Rp 1 juta. Investor akan menikmati manfaat
lainnya seperti rasa aman karena dijamin oleh Pemerintah; pemesanan mudah, 100% online;
dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder dan hanya antar investor domestik (individu maupun

https://investree.id/marketplace/sbn


institusi) setelah 3 (tiga) kali pembayaran imbalan; ada potensi keuntungan dari selisih harga
(capital gain) ketika harga jual lebih tinggi dari harga beli; dan pembayaran bisa dilakukan
melalui Bukalapak dan Tokopedia. Struktur produk dari SR014 adalah sebagai berikut:

● Masa penawaran: 26 Februari – 17 Maret 2021
● Jenis akad: Ijarah asset to be leased
● Tingkat imbalan tetap: 5,47% p.a.
● Jatuh tempo: 10 Maret 2024
● Nilai nominal per unit: Rp 1 juta
● Bentuk dan jenis: tanpa warkat
● Pelunasan: dilakukan sebesar 100% dari nilai nominal SR014
● Frekuensi imbalan: dibayarkan secara periodik setiap bulan pada tanggal 10
● Ketentuan perdagangan: dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder pada tingkat harga

pasar mulai tanggal 11 Juni 2021 atau setelah berakhirnya Minimum Holding Period
(MHP) yang ditetapkan oleh Pemerintah

Sebagai nilai tambah bagi investor, Investree kembali menghadirkan bonus hingga Rp 1,4 juta
berdasarkan total pemesanan SR014 melalui aplikasi mobile Investree for Lender. Skema
bonus serta syarat dan ketentuan yang berlaku dapat dilihat di investr.ee/SR014-promo. “Kami
harap kehadiran promo ini dapat menggenjot semangat investasi para Lender Investree dan
mampu membangun kebiasaan berinvestasi yang konsisten dan berkelanjutan. Pada akhirnya
kami percaya dapat berdampak baik bagi percepatan pemulihan ekonomi Indonesia. Selain itu,
investasi SR014 pun dapat sangat bermanfaat bagi para investor di mana mereka jadi mampu
menumbuhkan asetnya secara aman sekaligus mendiversifikasi portofolio,“ ujar Adrian.

--- SELESAI ---

Tentang Investree

Investree adalah satu-satunya perusahaan fintech lending yang 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. Misi kami
adalah mengoptimalkan data dan teknologi untuk memberikan akses pembiayaan lebih mudah
dan terjangkau bagi UKM selagi menghubungkan mereka dengan Lender yang ingin membantu
dan memperoleh imbal hasil atraktif. Melalui kolaborasi dengan rekanan strategis dalam
ekosistem digital dan keuangan serta inovasi produk dan layanan pembiayaan, Investree
berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi bisnis digital bagi UKM. Investree berbasis di
Indonesia dan telah berekspansi ke Thailand dan Filipina.

Hingga bulan Januari 2021, Investree berhasil membukukan catatan total fasilitas pinjaman Rp
8,7 triliun dan nilai pinjaman tersalurkan Rp 5,9 triliun dengan rata-rata tingkat pengembalian
(return) 16,8% p.a. dan rata-rata TKB90: 98,56%. 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

http://investr.ee/SR014-promo
http://www.investree.id


Facebook: InvestreeID Spotify: Treepod – podcast by Investree
Instagram: @investree.id
Bersama Investree, #SemuaBisaTumbuh.
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