
Investree Adakan Sepeda Amal dengan Pangudi Luhur 3Endurance Sports,
Galang Dana untuk Operasi Jantung Anak-Anak Indonesia

Foto 1. Co-Founder & CEO Investree, Adrian Gunadi (dua dari kiri), berswafoto bersama panitia
penyelenggara “PL3RS All Black 100” dan perwakilan Yayasan Jantung Indonesia.

Jakarta, 23 Juni 2021 – Meneruskan tradisi dukungan
terhadap keseimbangan pekerjaan dan kehidupan (work-life
balance) sekaligus mengajak masyarakat untuk tetap rajin
berolahraga dan bugar selama masa pandemi, Investree
mendukung penuh dan memberikan donasi dalam kegiatan
sepeda amal bertajuk “PL3RS All Black: For Strong and
Healthy Hearts” yang diselenggarakan oleh Pangudi Luhur
3ndurance Sports (PL3RS) bekerja sama dengan Yayasan
Jantung Indonesia. Partisipasi Investree di sini menjadi salah
satu bentuk aktivitas CSR perusahaan di bawah payung
“TreeCare” yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat di mana kegiatannya adalah bersepeda sejauh
100 kilometer di seputaran Kota Jakarta sambil menggalang
dana untuk tindakan operasi jantung anak-anak dari keluarga
kurang mampu. Donasi tersebut disalurkan melalui Yayasan
Jantung Indonesia.

Co-Founder & CEO Investree, Adrian Gunadi, mengatakan,
“Kami rasa pesan atau semangat yang diusung dari kegiatan
ini banyak sekali. Pertama tentunya adalah komitmen
Investree dalam melaksanakan kegiatan keamalan atau
tanggung jawab sosial perusahaan secara berkelanjutan
yang kali ini kami persembahkan penuh bagi anak-anak
Indonesia kurang mampu yang memiliki kebutuhan operasi
jantung. Seluruh jajaran manajemen dan keluarga Investree berharap ini dapat sangat bermanfaat
bagi mereka. Kedua, kami ajak masyarakat untuk terus bergerak, berolahraga, dan menjadi produktif



salah satunya dengan bersepeda selama masa pandemi ini. Bagaimana pun juga, olahraga menjadi
hal yang wajib dilakukan di tengah situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang untuk menjaga
kebugaran dan daya tahan tubuh, serta mampu menjadi pelepas penat paling ampuh di sela-sela
kesibukan kita dengan tak lupa menerapkan protokol kesehatan. Jadi bisa dibilang, “PL3RS All Black”
ini sangat positif. Kami bangga bisa menjadi bagian dari acara ini.”

Bertempat di The Dharmawangsa Hotel, acara ini melibatkan 40 pesepeda (telah dites negatif
Covid-19) dan berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 50 juta. Seperti yang sudah disebutkan di
atas, selain dari anggota dan rekan PL3RS, sumbangan juga datang dari Investree melalui program
CSR “TreeCare”. Pada kesempatan yang sama, Investree dan PL3RS juga meluncurkan jersey
sepeda baru buatan Temple Project dengan tema “All Black”. Pangudi Luhur 3ndurance Sports
(PL3RS) merupakan komunitas olahraga ketahanan khususnya matra: renang, sepeda, dan lari yang
beranggotakan alumni, siswa, dan rekan-rekan dari SMA Pangudi Luhur Jakarta. Guna meningkatkan
imunitas, kebugaran, dan daya tahan tubuh, PL3RS rutin melakukan program latihan renang, sepeda,
dan lari bersama tentunya dengan mengedepankan protokol kesehatan Covid-19 dan keamanan
peserta. Program latihan PL3RS terbuka untuk umum. Masyarakat dapat memantau agenda PL3RS
melalui akun Instagram @PL3RS.

Foto 2. Co-Founder & CEO Investree, Adrian Gunadi, turun ke jalan dalam kegiatan sepeda amal
“PL3RS All Black 100” (05/06).





Foto 3, 4, dan 5. Peloton “PL3RS All Black 100” saat bersepeda sejauh 100 KM keliling Jakarta
(05/06).

###

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 Rp7 triliun dengan rata-rata tingkat pengembalian 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.

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.

http://www.investree.id
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