
Jalin Kerja Sama Riset dengan Tenggara, Investree Terbukti Dorong
Inklusi Keuangan di Kalangan UMKM Selama Pandemi

7 April 2022 – Pada akhir Maret lalu, Tenggara Strategics mengeluarkan hasil riset
“Beyond Lending: Membangun Ketahanan UMKM di Masa Pandemi Covid-19 - Studi
Kasus Investree 2020-2021” yang bertujuan untuk memahami sejauh mana dampak yang
diberikan oleh perusahaan fintech lending, khususnya Investree, dalam membantu pelaku
UMKM bertahan menghadapi badai Covid-19. Dalam riset tersebut, dinyatakan akses
pembiayaan oleh Investree telah mendukung keberlangsungan bisnis pelaku UMKM selama
pandemi sejak 2020–2021. Dampak yang diberikan meliputi aspek ekonomi, sosial, dan
psikologis. Kaitannya dengan ekonomi, selain mampu meningkatkan dan mempertahankan
pendapatan pelaku UMKM, rupanya Investree berhasil mendorong inklusi keuangan melalui
penyediaan fasilitas pinjaman produktif secara mudah dan cepat.

Hal itu didukung dengan data yang disajikan dalam laporan penelitian Tenggara Strategics
(dapat dibaca di sini). Investree membantu meningkatkan inklusi keuangan di kalangan
UMKM dengan 39% Borrower melaporkan pinjaman melalui Investree adalah pinjaman
pertama yang pernah mereka terima. Segmen peminjam yang menerima penyaluran
pinjaman pertama melalui Investree terdiri dari segmen mikro 37%, segmen kecil 47%, dan
segmen menengah 30%. Co-Founder & CEO Investree, Adrian Gunadi, mengatakan,
“Kami menyambut baik temuan Tenggara Strategics di mana Investree terbukti
meningkatkan inklusi keuangan bagi teman-teman pelaku UMKM di masa-masa penuh
ketidakpastian. Ini bukti bahwa akses pembiayaan fintech lending dapat menjadi alternatif
modal kerja yang menguntungkan sekaligus kaya manfaat bagi pertumbuhan bisnis
pengusaha. Apalagi pada era digital serba cepat saat ini.”

Salah satu Borrower yang merasakan dampak inklusi keuangan adalah PT Gesits Bali
Pratama yang merupakan distributor terbesar Wika Industri Manufaktur (WIMA) sebagai
produsen motor listrik. Baru didirikan sekitar 2 tahun lalu, Gesits Pratama selalu mengalami
kendala dalam mengakses pinjaman dari perbankan. Padahal angka penjualannya
mencatatkan hasil luar biasa. Demi mendukung proses pengadaan unit sepeda motor listrik
serta memperlancar keperluan operasional, Gesits Pratama akhirnya mengajukan pinjaman
melalui Investree dan disetujui. Prosesnya cepat mengandalkan credit-scoring modern. Hal
ini mengindikasikan Investree mendukung peluang bisnis Gesits Pratama agar bisa
mendapatkan akses keuangan dan memenuhi kebutuhan. “Untuk modal usaha, Investree
menyelamatkan kami,” ujar Direktur Gesits Pratama, Hj. Sari Suryanti, mantap.

Selain itu, terkait inklusi keuangan, hasil riset Tenggara Strategics menyatakan akses
pinjaman Investree memungkinkan para pelaku UMKM beralih produk bahkan industri dalam
beradaptasi dan mempertahankan bisnis selama pandemi Covid-19. Peralihan industri
selama pandemi dialami oleh segmen mikro 14%, segmen kecil 18%, dan segmen
menengah 11%. Sebagian peminjam mikro pivot atau beralih ke industri makanan dan
minuman, sedangkan peminjam kecil dan menengah mengambil kesempatan dari industri
yang sedang berkembang selama pandemi seperti perlengkapan kesehatan (APD) dan
penyediaan kebutuhan sekolah daring/alat tulis. Setelah pelaku UMKM melihat kondisi pasar
dan memutuskan pivot, akses pinjaman Investree menyokong mereka untuk beralih produk
dan industri dengan menyediakan dana yang dapat digunakan untuk perputaran modal.

Selain dampak ekonomi, ada dampak non-ekonomi juga yang Tenggara Strategics ungkap
dalam laporan penelitiannya. Sebanyak 78% pelaku UMKM atau Borrower Investree yang
tergabung dalam komunitas Koperasi Jasa dengan Unit Usaha Simpan Pinjam Gramindo
Berkah Madani beserta subusahanya Gayatri Microfinance merasa terdukung secara mental
dan sosial. Mereka mengaku mendapatkan modal sosial kuat, mengacu pada nilai jaringan
sosial atau manfaat dan kewajiban yang datang dengan keanggotaan kelompok. 76%
pelaku UMKM ini mendapatkan kesempatan untuk memberi manfaat kembali kepada
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komunitasnya dan 75% pelaku UMKM juga melaporkan mereka menerima pengetahuan
bisnis dan dukungan dari anggota komunitas lainnya pada masa-masa sulit. Sehingga,
modal sosial yang didapatkan Borrower Investree melalui komunitas Gramindo juga menjadi
keuntungan dalam menjalani usaha mereka.

Selain modal sosial, kualitas hidup para pelaku UMKM yang mendapatkan fasilitas
pembiayaan melalui Investree turut meningkat. Penelitian terhadap 275 Borrower Investree
ini menemukan kualitas hidup pelaku UMKM yang merupakan Borrower Investree
meningkat sebesar 14% secara keseluruhan setelah menerima penyaluran pinjaman selama
masa pandemi. Hal ini dapat diukur dari berbagai aspek seperti kesejahteraan ekonomi,
sosial, fisik, dan psikologis. Peningkatan kualitas hidup sebagian besar didukung oleh
peningkatan kesejahteraan ekonomi sebesar 16%, diikuti peningkatan kesejahteraan sosial
sebesar 14%, dan peningkatan kesejahteraan psikologis sebesar 9%.

Executive Director Tenggara Strategics, Riyadi Suparno, MSc, berujar, “Ini temuan
menarik, ya. Di mana dukungan dari platform fintech lending seperti Investree tak hanya
berdampak terhadap inklusi keuangan tapi juga pada aspek non-ekonomi khususnya sosial
dan psikologis. Mudah-mudahan akses pembiayaan digital semacam ini dapat terus
membantu UMKM berkembang dan menjadi tangguh melewati masa pandemi.”

###

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 Maret 2022, Investree berhasil membukukan catatan total fasilitas pinjaman Rp 15
triliun dan nilai pinjaman tersalurkan Rp 10 triliun dengan rata-rata tingkat imbal hasil 16,4%
p.a. dan rata-rata TKB90: 99,34%. 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.

Informasi dan kontak media Investree:

PT Investree Radhika Jaya
Astranivari
Chief Marketing Officer
pr@investree.id

Ogilvy Public Relations
Karisa Hermawan
PR Consultant
karisa.hermawan@ogilvy.com
08121078666

http://www.investree.id
mailto:pr@investree.id
mailto:karisa.hermawan@ogilvy.com



