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TAHUN 2016 HINGGA 2017
YANG MENAKJUBKAN INI

Sepanjang perjalanan CROWDE dari

CROWDE bertemu dengan para sahabat baik dan
bergotong-royong untuk menggapai mimpi.



KESEJAHTERAAN
PETANI INDONESIA 

CROWDE memiliki mimpi di masa depan

akan semakin meningkat.



MEMBERDAYAKAN PETANI INDONESIA
MENUJU AGROPRENEUR MANDIRI

CROWDE terus berusaha 

EKOSISTEM PERTANIAN
YANG EFISIEN

Menciptakan

PLATFORM PERMODALAN PERTANIAN
dan menjadi 

dengan semangat gotong royong dan terpercaya.



The only thing that will

Redeem mankind is

Cooperation.
BERTRAND RUSSEL



CROWDE DAN PARA PETANI
Tahun 2017 merupakan tahun yang luar biasa bagi 

CROWDE terus bertumbuh seperti apa yang ditumbuhkan

oleh petani Indonesia dengan penuh semangat untuk 

membangun bangsa ini. 



TELAH MENCAPAI 97.8% 
Kesuksesan CROWDE dalam pendanaan

yang artinya hampir seluruh proyek petani telah didanai

Hingga saat ini,

Sahabat baik CROWDE
menjadi investor dan

7987

Petani di Indonesia

5071

MEMBANTU
MEMODALI

Proyek petani

538

SEBAGAI
MODAL UNTUK

Setiap bulannya

30%

MENINGKAT
SEBANYAK

sebanyak

Rupiah telah disalurkan 

13.8M
dengan jumlah

SAHABAT
BAIK

CROWDE 



10.000 Orang 
Sahabat baik CROWDE berkontribusi dalam

kebiasaan investasi di Indonesia

CROWDE juga turut berkontribusi terhadap

jumlah investasi keuangan di Indonesia.

5000 Orang
dari

sebanyak

yang berinvestasi di Indonesia pada tahun 2016



CROWDE memulai langkah dengan

memodali petani di kawasan Megamendung.

Niat baik dan semangat sahabat CROWDE membuat

lebih banyak petani Indonesia tertarik untuk bergabung.

CROWDE TELAH HADIR DI BERBAGAI WILAYAH DI

INDONESIA DENGAN 150 KALI KUNJUNGAN KE

LADANG PETANI-PETANI HEBAT TANAH AIR.

Hingga Desember 2017, 



RP 10,000,-
Sebanyak 7392 sahabat baik CROWDE telah berinvestasi sebesar

RP 2,000,000,000,-

Dan jumlah investasi terbesar dalam satu bulan yang
pernah seorang sahabat CROWDE percayakan adalah 

RP 271,155,000,-
Salah satu sahabat baik CROWDE pernah ada yang berinvestasi 

dalam satu proyek petani

RP 616,001,000,-
Ada juga sahabat baik CROWDE yang berinvestasi 

untuk 98 proyek petani



SEBANYAK 40% 

CROWDE mendorong anak muda berinvestasi sejak dini.

DALAM SETAHUN, INVESTOR MUDA
DI CROWDE BERTAMBAH

investor pria 

79%
investor wanita

21%&



BERSAMA PARTNER KAMI YANG BAIK HATI, SEPERTI 
Pencapaian CROWDE di tahun ini merupakan hasil gotong-royong 



UPAYA GOTONG-ROYONG
BERSAMA KEPALA
KELUARGA CROWDE 

Apa yang hari ini CROWDE hasilkan tidak akan terjadi tanpa 

yang penuh semangat.



Selama perjalanan yang luar biasa ini,

CROWDE bertemu dengan banyak sahabat

baik yang bersama-sama mewujudkan impian

dan membuktikan ajaibnyasebuah harapan.



PAK IPIT
CROWDE bertemu dengan 

Sosok inspiratif yang membuat CROWDE
semakin semangat untuk memberikan 
yang terbaik.

Pak Ipit merupakan seorang petani yang berhasil mendapatkan untung 

yang lumayan besar sejak bergabung dengan CROWDE. Dengan 

penuhrasa percaya dan optimisme, beliau mengajak teman-teman 

petani lainnya untuk bergotong-royong bersama CROWDE.Kini 

beliau telah meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah

serta mampu membangun saung bagi para petani

di sekitarnya.

BACA CERITA LENGKAP PAK IPIT



PAK PAMUNGKAS
CROWDE bertemu dengan dan terlibat dalam usaha seorang Raja Bebek

Beliau dulunya adalah seorang peternak bebek pedaging secara
tradisionalyang sempat beberapa kali tertipu oleh tengkulak
namun tetap berusaha.

Setelah bergotong-royong bersama CROWDE melalui project trading 

dengan konsep syariah, beliau mampu mengembangkan bisnisnya 

hingga ke proses produksi. Kini, setelah hampir setahun menjadi 

sahabat baik CROWDE, beliau telah dapat membantu peternak 

telur bebek di desanya, memiliki rumah potong bebek, serta

memiliki usaha kuliner berupa 1 outlet seafod dan 

4 warung makan bebek.

BACA CERITA LENGKAP PAK PAMUNGKAS



HADI NUGRAHA
Anak muda yang semangat dengan bisnis bidang pertanian

Seorang mahasiswa pertanian yang masih berusia 22 tahun 
dan telah sukses berbisnis di bidang pertanian.

Hadi merupakan seorang pengusaha tanaman kaktus dan sukulen yang 

terbilang mantap di Bandung.Hadi terus mengembangkan usahanya 

dengan gotong-royong bersama CROWDE dan menginspirasi banyak 

pemuda. Kini, ia bersama CROWDE tengah menyelesaikan proyek 

pembuatan greenhouse serta pinjaman modal untuk operasional 

bisnisnya dalam mengirim produk tanaman ke para customer-nya.

BACA CERITA LENGKAP HADI



Mereka membawa banyak dampak baik

untuk CROWDE. Dari merekalah CROWDE

terinspirasi untuk membuat

PAGUYUBAN
Komunitas petani di berbagai daerah

INVESTMENT FOR DUMMIES 
bagi sahabat baik CROWDE yang ingin mulai
belajar berinvestasi melalui CROWDE

SERTIFIKASI PETANI 
Untuk memajukan kualitas petani Indonesia



2 ORANG
DI AWAL
Untuk memajukan kualitas

petani Indonesia

Dimulai dari

26 ORANG
ANGGOTA TIM 
yang bergotong-royong mewujudkan

impian bersama

hingga saat ini tim

CROWDE mencapai 

Tim CROWDE juga bertumbuh, menjalani
hari-hari yang sangat berkesan. 



Seiring bertumbuhnya jumlah anggota tim CROWDE,
dalam setahun CROWDE telah pindah kantor sebanyak 4 kali:

Dan kini, tim CROWDE bekerja di dua kota: 

Kebayoran PIK

JAKARTA & BANDUNG

BANDENGAN
SELATAN 

Lantai 2

BANDENGAN
SELATAN 

Lantai 3



Tak hanya membantu untuk mendorong usaha petani,
tim CROWDE juga turut menghargai hasil usaha petani
dengan mengolah makanan hasil tani. Agenda makan
bersama dengan hasil tani telah kami lakukan di
kantor selama lebih dari 52 kali di tahun ini.



CROWDE juga senang berbagi dengan sahabat baik,

seperti makan bersama anak-anak yatim piatu di kawasan

Megamendung. Dengan berbagi, CROWDE jadi semakin yakin

bahwa apa yang selama ini kita lakukan akan membawa

dampak yang berarti.



MENCINTAI
BERARTI MEMELIHARA  
Tim CROWDE juga mengadopsi pohon untuk dipelihara
bersama sekaligus menjadi simbol untuk cinta dan
semangat yang terus bertumbuh.



MEWUJUDKAN IMPIAN DAN
MEMPERLUAS JARINGAN
PERSAHABATAN 

Semangat CROWDE akan
selalu hadir dan tumbuh seiring perjalanan kita 

dengan sesama pejuang bantu petani.



187 KALI
Demi menampilkan yang terbaik dan menarik lebih

banyak lagi sahabat baik, CROWDE telah

memperbaiki tampilan website.



FARMER HUNT

AGROWISATA X KULTARA

CROWDE senang bertemu dengan para sahabat

baik yang terlibat dan lebih dekat menyelami dunia

pertanian. Para sahabat  baik ini terlibat dalam

secara antusias pada:



Metro TV, Big Circle, BeritaSatu,  Riceball,
Kaskus, Tech in Asia,  Majalah Industri dan
Kontan, dan Bajindul

MEMPERKENALKAN DIRI SECARA LUAS MELALUI
CROWDE juga ingin berjumpa dengan lebih banyak sahabat baik dan 



Apa yang kami capai hingga mendapatkan

penghargaan pada  remake city, DBS NUS, SYNGENTA,

Innovative, dan beberapa  nominasi dalam ASEAN Rice Bowl

Start-up Award dan Markplus Inc tentu merupakan hasil

gotong royong bersama sahabat baik CROWDE.

KAMI JUGA TERUS BERTUMBUH &
SEMAKIN SEMANGAT MENINGKATKAN
KUALITASCROWDE DALAM
MEWUJUDKAN IMPIAN.



MENANAM INVESTASI DI CROWDE HARI INI,
MEMANEN BAHAGIA DI HARI NANTI.

TERIMA KASIH
SAHABAT BAIK CROWDE
Setiap rupiah yang sahabat baik berikan untuk investasi,
menumbuhkan ribuan senyum para petani.



A GOOD FRIEND
Knows all your best stories

A BEST FRIEND
Has lived them with you


