
Kembali Pasarkan Savings Bond Ritel Seri SBR010, Investree Hadirkan Kembali
Cashback hingga Rp 1,5 Juta untuk Genjot Partisipasi Investor Tanah Air

Jakarta, 21 Juni 2021 – Melanjutkan kerja sama antara Investree dengan Kementerian Keuangan
Republik Indonesia, bulan ini Investree sebagai fintech lending sekaligus Mitra Distribusi (Midis)
Penjualan Surat Berharga Negara (SBN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) kembali
memasarkan Savings Bond Ritel seri SBR010 mulai 21 Juni hingga 15 Juli 2021. Merupakan
Obligasi Negara yang dijual kepada individu Warga Negara Indonesia (WNI), SBR010 dapat
menjadi alternatif investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan. Tahun ini,
SBR010 mengusung tema “Pilihan Berharga, Untuk Tumbuh Bersama” di mana instrumen
investasi ini diharapkan dapat menjadi pilihan investasi yang penuh manfaat bagi masyarakat
secara luas di masa kini dan nanti.

Seperti penerbitan SBR seri-seri sebelumnya, hasil penjualan SBR010 akan dialokasikan untuk
pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kali ini termasuk untuk
membiayai proyek pemulihan dampak pandemi di Indonesia. Co-Founder & CEO Investree,
Adrian Gunadi, mengungkapkan, “Melalui penawaran SBR010 di platform Investree, kami yakin
mampu mendukung upaya pemerintah dalam memulihkan Negeri serta membangkitkan
perekonomian melalui pembentukan habit investasi masyarakat yang aktif dan konsisten. Karena
pembeliannya mudah dan bebas kontak secara online melalui situs web dan aplikasi mobile
Investree for Lender, diharapkan dapat membantu masyarakat berinvestasi pada instrumen yang
aman dijamin pemerintah ini dengan lebih mudah dan cepat.”

Mulai hari ini, SBR010 resmi dapat dipesan di Investree melalui halaman marketplace Investree
www.investree.id/marketplace/sbn dan aplikasi mobile Investree for Lender. Dengan tingkat
kupon minimal mengambang (floating with floor) sebesar 5,10% p.a., SBR010 memiliki tenor 2
(dua) tahun dengan nominal minimal pemesanan yang terjangkau yaitu Rp 1 juta. Selain itu,
investor dapat memperoleh keuntungan lainnya seperti keamanan karena dijamin Pemerintah;
pemesanan mudah, 100% online; berlaku pelunasan sebelum jatuh tempo (early redemption)
maksimal 50% dari minimal pemesanan Rp 2 juta tanpa biaya pelunasan setelah 12 bulan
kepemilikan; dan pembayaran bisa dilakukan melalui Bukalapak dan Tokopedia. Kupon akan
dibayarkan setiap tanggal 10 di setiap bulannya dengan tingkat kupon yang disesuaikan setiap 3
(tiga) bulan pada tanggal penyesuaian kupon (tanggal kupon pertama 10 September 2021, long
coupon), didasarkan pada suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 3,50%
ditambah spread sebesar 160 bps (1,60%) sampai dengan jatuh tempo. Struktur produk dari
SBR010 adalah sebagai berikut:

● Masa penawaran: 21 Juni – 15 Juli 2021
● Tingkat kupon minimal: 5,10% p.a.
● Jenis kupon: mengambang (disesuaikan setiap 3 bulan) dengan tingkat kupon minimal

(floating with floor)
● Tenor: 2 (dua) tahun
● Jatuh tempo: 10 Juli 2023
● Nilai nominal per unit: Rp 1 juta
● Bentuk dan jenis: tanpa warkat, tidak dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder dan tidak

dapat dicairkan sampai dengan jatuh tempo, kecuali pada periode early redemption.
● Periode early redemption: 27 Juli 2022 pukul 09.00 WIB sampai 4 Agustus 2022 pukul

15.00 WIB

http://www.investree.id/marketplace/sbn


Dengan semangat mengedukasi masyarakat tentang produk SBR010 dan investasi SBN secara
meluas, Investree bekerja sama dengan ALIA, sebuah aplikasi pelacak keuangan pribadi untuk
kaum milenial dan Gen Z, dalam menyelenggarakan webinar pada tanggal 17 Juni 2021. Acara
yang dihadiri oleh lebih dari 200 peserta secara online melalui platform Zoom ini bertujuan
untuk mengajak generasi muda untuk mulai berinvestasi SBR010 dan membangun portofolio
finansial yang optimal. Terutama karena pemesanan SBR010 sudah dapat dilakukan secara
mudah dan praktis melalui platform fintech lending seperti Investree. Rencananya, Investree
akan menghadirkan upaya sosialisasi lainnya untuk mengenalkan instrumen SBR010 kepada
lebih banyak masyarakat Indonesia pada bulan Juli 2021.

Sampai saat ini, investor SBN/SBSN di Investree sendiri masih didominasi oleh investor berusia
19-34 tahun, dengan porsi sebesar 63% dari total investor SBN/SBSN di Investree. “Kami optimis
mampu melanjutkan tren positif penjualan Surat Berharga Negara di Investree. Melihat profil
investor SBN/SBSN Investree yang didominasi oleh kaum milenial berkarakter dinamis yang
tersebar di seluruh Tanah Air, kami optimis bisa menggaet lebih banyak investor dengan karakter
serupa berkat kemenarikan instrumen SBR010 yang aman, mudah, dan menguntungkan bagi
investor. Pun dapat dimanfaatkan untuk mendiversifikasi portofolio mereka,” ujar Adrian.

Sebagai nilai tambah bagi investor, Investree kembali menghadirkan promo cashback hingga Rp
1,5 juta berdasarkan total pemesanan SBR010 melalui aplikasi mobile Investree for Lender.
Skema cashback serta syarat dan ketentuan yang berlaku dapat dilihat di halaman promo
Investree www.investr.ee/promosbr010. “Melalui promo yang kami hadirkan ini, diharapkan
Investree dapat mendukung peningkatan partisipasi investasi masyarakat secara konsisten dan
berkelanjutan sehingga kontribusi yang dapat Investree berikan menjadi kian nyata. Tak kalah
penting, semoga dapat bermanfaat bagi para investor yang akan menikmati nilai lebih
berinvestasi SBR010 melalui platform Investree, ” tutup 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 Mei 2021, Investree berhasil membukukan catatan total fasilitas pinjaman Rp 10
triliun dan nilai pinjaman tersalurkan Rp 7 triliun dengan rata-rata tingkat pengembalian (return)
16,7% p.a. dan rata-rata TKB90: 98,54%. 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.

http://www.investr.ee/promosbr010


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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