
Dukung Misi Penyelamatan Lingkungan, Investree Salurkan Pembiayaan
Ramah Lingkungan untuk Distributor Motor Listrik Gesits Bali Pratama

5 November 2021 – Pada 2021, pionir fintech lending Investree banyak memfokuskan diri pada
pendanaan dan pembiayaan berdampak sosio-ekonomi-lingkungan. Setelah minggu lalu
mengumumkan menerima pendanaan USD 10 juta dari responsAbility Investments–manajer aset dari
Swiss yang berfokus secara eksklusif pada investasi berkelanjutan–dan Accial Capital sebagai
Lender Institusi, kali ini Investree resmi menyalurkan pembiayaan hijau (green financing) atau ramah
lingkungan kepada PT Gesits Bali Pratama atau Gesits Pratama. Gesits Pratama merupakan salah
satu distributor terbesar Wika Industri Manufaktur (WIMA) sebagai produsen motor listrik, di mana
mereka menyalurkan motor-motor listrik produksi WIMA ke seluruh pelosok Indonesia. Klien-klien
besar Gesits Pratama meliputi BUMN, perusahaan swasta, dan pemerintahan yang saat ini memiliki
kebutuhan terhadap kendaraan ramah lingkungan.

Dalam kerja sama ini, Investree menyalurkan pinjaman kepada Gesits Pratama dengan tujuan
menyukseskan aktivitas pengadaan atau transaksi business-to-business (B2B) mereka. Contohnya,
pinjaman dari Investree membantu menalangi pemberian down payment kepada produsen motor
listrik (WIMA) saat Gesits Pratama mendapatkan pesanan unit dalam jumlah tertentu. Juga untuk
membantu membiayai proses pengiriman unit-unit motornya hingga sampai ke tempat tujuan karena
klien pasti bayar belakangan dengan tenor yang beragam. Sehingga memang kegiatan pembiayaan
ini sangat berfokus pada rantai pasok (supply chain financing) sesuai dengan inti bisnis Investree.
Bantuan pembiayaan yang Investree salurkan kepada Gesits Pratama dapat dikategorikan sebagai
green financing karena Investree berkontribusi terhadap kelancaran bisnis distributor motor listrik
yang saat ini permintaannya sedang tinggi di pasaran.

Investree mendukung perhatian dan upaya masyarakat yang kini mulai sadar akan isu lingkungan
dan bergerak ke arah pemanfaatan teknologi ramah lingkungan demi menekan laju pemanasan
global yang tanda-tandanya sudah mulai terlihat di berbagai permukaan bumi. Co-Founder & CEO
Investree, Adrian Gunadi, mengatakan, “Dalam menjalankan bisnis, Investree tak hanya mengejar
profit tapi juga bagaimana perusahaan kami mampu meningkatkan kualitas ekonomi UKM dan
kehidupan masyarakat melalui pilar utama: akses pembiayaan dan kesehatan, literasi keuangan
secara digital, dan pergerakan sosial demi kesejahteraan masyarakat luas. Proyek green financing
dengan Gesits Pratama ini termasuk dalam pilar kesatu dan ketiga. Kami berharap apa yang kami
kontribusikan bersama dengan Gesits Pratama mampu membuat dunia pulih dan menjadi tempat
tinggal yang aman dan nyaman bagi masyarakat.”

Direktur Gesits Pratama, Hj. Sari Suryanti, mengutarakan antusiasmenya, “Kami menyambut kerja
sama Investree-Gesits Pratama ini dengan penuh suka cita dan rasa syukur. Sekarang kami tidak
pusing lagi memikirkan kesehatan cash flow perusahaan karena telah dibantu oleh Investree. Proses
pengajuan hingga pinjaman dicairkan juga mudah dan cepat, pengalaman yang menyenangkan
menjadi Borrower di Investree. Selain itu, karena Gesits Pratama berpusat di Bali, pembiayaan yang
disalurkan oleh Investree ini juga selaras dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Bali tentang
penggunaan energi bersih dan sepeda motor listrik berbasis baterai. Sehingga di sini, Investree dan
Gesits Pratama sama-sama mendukung langkah Pemerintah Bali dalam menjadikan Bali sebagai
pelopor penggunaan kendaraan ramah lingkungan di Indonesia.”

Salah satu tantangan terbesar Investree dalam menyalurkan green financing adalah menemukan
Lender Institusi yang juga memiliki preferensi pendanaan spesifik, dalam artian memilih untuk
mendanai pinjaman dengan dampak sosial besar terhadap sosio-ekonomi-lingkungan. Sekarang
memang porsi pendanaan di Investree sudah menunjukkan perbandingan 60%:40% (Lender
Institusi:Lender Individu). Sehingga untuk menjawab tantangan tersebut, ke depannya Investree akan
memperbanyak penetrasi ke Lender Institusi potensial yang mempunyai fokus terhadap pendanaan
berdampak sosial, terutama yang peduli dengan isu penyelamatan lingkungan. Akan ditambah
kolaborasi baik dengan Borrower maupun Lender yang mempunyai perhatian sama, sehingga
semakin mudah bagi Investree untuk membangun ekosistem keuangan digital bermuatan positif.

“Kami semangat menggarap proyek green financing semacam ini dan kami nantikan proyek-proyek
green financing lainnya yang memiliki dampak sosial besar dan positif,” tutup Adrian. Menguatkan
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komitmen Investree dalam menyokong misi penyelamatan lingkungan, selama 1-17 November 2021,
Investree sebagai Mitra Distribusi Penjualan e-SBN turut memasarkan Sukuk Tabungan seri ST008.
ST008 adalah instrumen investasi berprinsip syariah, aman, terjangkau, 100% online, dan tentunya
penuh manfaat. Dengan berinvestasi ST008 melalui Investree, masyarakat berkesempatan
memperoleh tambahan bonus hingga Rp 6 juta. Hasil perolehan dana pada ST008 ini akan
dialokasikan untuk proyek-proyek pelestarian bumi Indonesia. Masyarakat dapat berinvestasi ST008
pada platform Investree di https://sbn.investree.id/st atau unduh aplikasi Investree for Lender di Apple
App Store dan Google Play Store.

Tonton video “Go Green! Investree Salurkan Pembiayaan Ramah Lingkungan untuk Gesits
Bali Pratama” di Youtube (https://investr.ee/gogreen-gesits).

###

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 September 2021, Investree berhasil membukukan catatan total fasilitas pinjaman Rp 12
triliun dan nilai pinjaman tersalurkan Rp 8 triliun dengan rata-rata tingkat imbal hasil 16,6% p.a. dan
rata-rata TKB90: 98,22%. 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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