
Minat Pendanaan Masyarakat pada Fintech Lending Terus Meningkat,
Investree Catat Kenaikan Lender Perempuan Sebesar 55%

8 Maret 2022 – Di tengah pandemi yang masih berlangsung, minat masyarakat untuk
melakukan pendanaan melalui fintech lending terus meningkat. Hal ini dapat dilihat dari
pencapaian Investree yang telah mencetak pertumbuhan Lender sebesar 38%
year-over-year (YOY) terhitung sejak 2020 hingga 2021. Spesifik untuk Lender
perempuan, pertumbuhannya naik sebesar 55% YOY sejak 2020 hingga 2021.
Sepanjang 2021, terdapat 2.948 Lender perempuan yang aktif mendanai berbagai macam
produk pendanaan Investree mulai dari pendanaan pinjaman, reksa dana, maupun Surat
Berharga Negara Elektronik (e-SBN). Hal itu menunjukkan ketertarikan juga kesadaran
perempuan di Indonesia untuk menambah imbal hasil melalui aktivitas pendanaan sudah
semakin tinggi dan diimplementasikan pada platform alternatif berbasis digital.

Menilik kondisi nasional sekarang, Buku Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2022
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan outstanding pinjaman mencapai
95% YOY di mana peningkatan ini mencerminkan tingginya minat masyarakat dalam
memberikan pendanaan melalui fintech lending. Apalagi di Investree, masyarakat dapat
berkontribusi secara langsung terhadap pertumbuhan pelaku UMKM karena pendanaan
pinjaman oleh para Lender di Investree disalurkan kepada Borrower yang membutuhkan
modal kerja/produktif bagi keberlangsungan bisnis mereka. Memperingati Hari Perempuan
Internasional yang jatuh pada 8 Maret 2022, Investree mengapresiasi kontribusi Lender
perempuan terkait keikutsertaan mereka dalam merealisasikan upaya memajukan pelaku
UMKM agar tetap tangguh.

Co-Founder & CEO Investree, Adrian Gunadi, mengungkapkan, “Kami berterima kasih
kepada seluruh Lender, khususnya Lender perempuan, yang telah bergabung dalam
ekosistem Investree. Saat ini jumlah Lender aktif di Investree ada lebih dari 24 ribu di mana
35%-nya atau sebanyak 8.528 terdiri dari Lender aktif perempuan. Angka itu terus
bertambah karena semakin ke sini, tren pendanaan oleh perempuan kian meningkat diikuti
oleh beragamnya layanan yang dapat diakses secara mudah dan cepat seperti aplikasi
mobile Investree for Lender. Selain itu, faktor lain yang menyebabkan perempuan tertarik
melakukan pendanaan adalah variasi instrumennya. Di Investree sendiri, Lender bisa
memilih mendanai pinjaman, berinvestasi reksa dana, atau membeli e-SBN. Secara YOY,
terdapat peningkatan jumlah Lender perempuan yang membeli produk e-SBN–tumbuh dari
46% menjadi 51%. Jadi, peran serta Lender perempuan sangat nyata.”

Untuk memperkuat kontribusi Lender perempuan pada platform Investree, pionir fintech
lending yang telah berekspansi ke Filipina dan Thailand ini bertekad untuk memperluas
edukasi dan literasi tentang pendanaan melalui fintech lending kepada masyarakat dan
perempuan dengan aneka profesi, baik yang sekolah, bekerja, ataupun ibu rumah tangga.
Salah satunya, hari ini Investree berpartisipasi dalam acara Women Leaders Forum yang
diselenggarakan oleh Katadata Perempuan. VP Institutional Funding Investree, Dhannie
Ullyza Zawir, akan mengisi sesi “Woman’s Financial and Investment Attitude” pada pukul
12.00 WIB. Sedangkan Chief Marketing Officer Investree, Astranivari, akan mengisi sesi
“Breaking the Glass Ceiling” pada pukul 13.30 WIB. Partisipasi Investree di sini menjadi
inisiatif awal dari kampanye #WanitaTumbuhBerdaya yang Investree galakkan sepanjang
2022.

Tak hanya itu, Investree juga merilis video #WanitaTumbuhBerdaya yang dapat disaksikan
di sini. Intinya, perempuan akan menjadi fokus Investree sepanjang 2022. Bersama dengan
regulator dan asosiasi, Investree akan memperbanyak kegiatan mulai dari Instagram Live,

https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Buku-Pertemuan-Tahunan-Industri-Jasa-Keuangan-2022/Buku%20Pertemuan%20Tahunan%20Industri%20Jasa%20Keuangan%202022.pdf
https://www.katadata.co.id/WomenLeadersForum2022
https://youtu.be/Kin2tlpvlno


webinar, talkshow, sampai workshop yang berguna memperkaya pengetahuan masyarakat
tentang perempuan dan pendanaan. Sebab tak bisa dipungkiri, pendanaan menjadi cara
terbaik bagi perempuan untuk menumbuhkan pendapatannya. Berinvestasi atau melakukan
pendanaan sangat bermanfaat untuk mewujudkan tujuan jangka panjang yang mungkin
dimiliki oleh seorang perempuan sebagai roda penggerak ekonomi keluarga. Dan mendanai
melalui platform fintech lending bisa menjadi alternatif atau solusi bijak. Yang penting, pilih
yang sudah terdaftar/berizin di Otoritas Jasa Keuangan.

Mendanai di Investree punya banyak keuntungan antara lain imbal hasil hingga 20% p.a.,
proses mudah dan 100% online, risiko pendanaan terukur, Lender dapat mengelola
portofolio pendanaan secara mandiri, dan lebih nyaman karena dilindungi oleh asuransi
kredit. Untuk bergabung dalam misi #WanitaTumbuhBerdaya, Lender silakan mengunjungi
www.investree.id.

###

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.

Pada Januari 2022, Investree berhasil membukukan catatan total fasilitas pinjaman Rp
14,78 triliun dan nilai pinjaman tersalurkan Rp 9,68 triliun dengan rata-rata tingkat imbal
hasil 16,5% p.a. dan rata-rata TKB90: 99,37%. Investree juga dinobatkan sebagai “Best
Fintech of the Year” oleh Majalah The Asset, “Best P2P Lending Platform for SMEs” oleh
The Asian Banker, dan “The Expandable Company” oleh Mandiri Capital. Untuk layanan
Investree Syariah, pada 2021 dinobatkan sebagai “Fintech Syariah Terbaik” oleh Republika.

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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