
Investree Dukung Penuh Bulan Fintech Nasional AFTECH,
Bersama Hadirkan Rangkaian Acara Edukatif bagi Masyarakat Luas

12 November 2021 – Dalam menjalankan bisnisnya, pionir fintech lending Investree berkomitmen
untuk terus menguatkan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan salah satunya asosiasi. Pada
November ini, Investree mendukung penuh acara yang digagas oleh Asosiasi Fintech Indonesia
(AFTECH) yaitu Bulan Fintech Nasional (BFN), di mana sejak 11 November - 12 Desember 2021,
AFTECH menyelenggarakan BFN yang menghadirkan beragam program serta promosi selama
sebulan penuh dari para anggota AFTECH. Acara ini akan ditutup dengan The 3rd Indonesia Fintech
Summit bertema “Fintech untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi: Kolaborasi dalam Menyeimbangkan
Tata Kelola dan Inovasi”. Investree turut menyajikan beberapa acara pendukung menarik dan
bermanfaat bagi masyarakat luas.

Chief Information Officer Investree yang juga Wakil Sekretaris Jenderal I AFTECH, Dickie
Widjaja mengatakan, “Investree sangat bangga dapat berpartisipasi langsung sebagai sponsor dalam
gelaran BFN tahun ini. Seperti yang kita tahu, acara ini merupakan kolaborasi AFTECH dan regulator
(Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan) serta asosiasi lain (Asosiasi Fintech Syariah
Indonesia), sehingga memang keterlibatan kita semua di sini termasuk Investree sebagai salah satu
anggota adalah untuk memaksimalkan upaya peningkatan literasi keuangan bagi masyarakat,
terutama dalam mengedukasi penggunaan layanan #FintechAmandanNyaman agar tidak semakin
banyak orang-orang yang merasa dirugikan. Kepada masyarakat, jangan lewatkan kesempatan untuk
belajar tentang fintech dan kaitannya dengan percepatan pemulihan ekonomi dari para ahli dalam
berbagai sesi penuh insight selama sebulan ke depan.”

Pada 11 November 2021, Investree turut hadir bersama Prita Ghozie yang menjadi moderator
dalam Launching Bulan Fintech Nasional 2021. AFTECH meresmikan peluncuran situs
www.cekfintech.id dalam rangka membangun ekosistem layanan keuangan digital yang sehat dan
bertanggung jawab demi mendukung peningkatan edukasi dan literasi keuangan digital bagi
masyarakat. Situs www.cekfintech.id adalah upaya dari para pelaku industri fintech salah satunya
Investree dalam memberantas pinjaman online (pinjol) ilegal, yang memungkinkan masyarakat untuk
mengetahui legal atau tidaknya suatu aplikasi pinjol, menampilkan daftar penyelenggara fintech
dengan status tercatat/terdaftar/berizin oleh regulator beserta media sosial mereka, dan untuk
menampilkan status nomor rekening yang digunakan oleh pinjol--apakah terlibat dalam tindak
kejahatan atau tidak.

Selain itu, Investree juga mengadakan acara-acara yang mendukung keberlangsungan BFN selama
sebulan. Acara-acara ini gratis dan diharapkan banyak masyarakat yang berpartisipasi agar bisa
mengenal lebih dekat platform Investree, lanskap fintech secara keseluruhan, dan manfaatnya
terhadap pemulihan ekonomi saat ini. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam BFN virtual booth yang
tersedia semenjak 11 November 2021 melalui situs http://investr.ee/bfn2021 dan menyaksikan acara
Investree, virtual jobs Investree, serta promosi yang sedang ditawarkan. Pada 12 November 2021
pukul 10.00-11.30 WIB, ada Fintech Talks: “Fintech Anti Tipu-Tipu: Manfaat Fintech Lending
untuk Masyarakat dan Kelancaran Bisnis UMKM” yang menghadirkan VP Digital Partnership
Investree, Danang Kusuma, dan Chief Business Development Officer Binar Academy, Dita
Aisyah sebagai pembicara. Pada 22 November 2021 pukul 14.00-15.00 WIB, ada Instagram Live
Investree (@investree.id) dengan AFTECH (@fintechid) dengan topik apa saja yang disajikan dalam
Bulan Fintech Nasional dan Indonesia Fintech Summit.

Tak kalah menarik, pada 23 November 2021 pukul 14.00-15.00 WIB, ada Media Clinic bertema
solusi dan inovasi keuangan digital terhadap pemulihan dan pemberdayaan pelaku UKM yang
rencananya menghadirkan Co-Founder & CEO Investree, Adrian Gunadi, sebagai pembawa materi
utama. Acara ini khusus mengundang media dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan perhatian
mereka terhadap solusi dan inovasi keuangan digital dan isu-isu strategis yang melingkupinya. Selain
itu, melalui Investree Conference (i-Con) 2021 yang akan digelar pada tanggal 09 Desember 2021,
sebagai bagian dari Bulan Fintech Nasional 2021, Investree akan menghadirkan sebuah gelaran
konferensi virtual yang menunjukan bagaimana revitalisasi dan daya tahan UKM menjadi kunci untuk
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menghidupkan kembali ekonomi masyarakat guna menjaga stabilitas ekonomi nasional dan
mendukung SDGs. Sebagai puncak acara, Investree akan hadir di The 3rd Indonesia Fintech
Summit pada 11-12 Desember 2021 yang diadakan secara hybrid di Bali dan dihadiri oleh sejumlah
menteri dari Kabinet Indonesia Maju. Sekali lagi, Investree bangga dapat berpartisipasi dalam BFN
dan IFS 2021 yang merupakan bagian dari Road to G20 Indonesia 2022 atau program menyambut
Presidensi G20 Tahun 2022, selaras dengan tema besarnya “Recover Together, Recover Stronger”.

“Kami mengapresiasi keterlibatan Investree sebagai anggota AFTECH dan sponsor BFN-IFS. Kami
berharap dukungan penuh yang Investree berikan dapat memberikan edukasi nyata kepada
masyarakat bahwa fintech--selama legal dan diawasi oleh regulator--tak hanya mempunyai
kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi kebutuhan finansial mereka, namun juga turut
membantu pertumbuhan kembali ekonomi nasional,” ujar Executive Director AFTECH, Mercy
Simorangkir yang juga nanti akan hadir sebagai salah satu moderator pada iCon 2021.

###

Tentang Investree

Investree adalah perusahaan fintech lending yang mendapatkan Izin Usaha Perusahaan
Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari Otoritas Jasa
Keuangan. 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 Oktober 2021, Investree berhasil membukukan catatan total fasilitas pinjaman Rp 13
triliun dan nilai pinjaman tersalurkan Rp 8,5 triliun dengan rata-rata tingkat imbal hasil 16,5% p.a. dan
rata-rata TKB90: 99,43%. 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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