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GOWES RIDE-SHARING KINI HADIR DI KAWASAN ‘GREEN CAMPUS’ BINUS
UNIVERSITY
‘GOWES’ ride-sharing platform & app hadir di kawasan BINUS University dengan layanan berbagi sepeda dan e-bike
Tangerang Selatan, 10 Januari 2020 – GOWES ride-sharing platform & application, layanan unggulan milik PT Surya
Teknologi Perkasa (STP), entitas anak dari perusahaan distribusi digital terdepan PT M Cash Integrasi Tbk (IDX: MCAS),
kembali memperluas layanannya untuk kalangan mahasiswa dengan menghadirkan layanan berbagi sepeda dan e-bike di
beberapa kawasan kampus BINUS university. Memiliki konsep green campus. BINUS University akan menikmati layanan
GOWES dengan armadanya yang tersebar di 7 titik parkir di seluruh area kampus BINUS University. Peresmian ini ditandai
dengan dikendarainya armada GOWES fleet oleh pihak manajemen GOWES, Pimpinan dan Sivitas Akademika BINUS
UNIVERSITY, Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan, Manajemen Telkomsel, serta ICLEI – Local Governments for
Sustainability Indonesia di kampus BINUS Alam Sutera. Terlebih lagi, GOWES ingin mendukung BINUS UNIVERSITY yang
telah secara aktif mengajak mahasiswanya untuk memiliki kesadaran akan lingkungan, tidak hanya melalui konsep green
campus, namun juga melalui aktivitas di dalam dan sekitar kampus, seperti program penanaman pohon maupun
pembatasan penggunaan kertas.
“Kami gembira akan sambutan yang sangat baik dari pihak BINUS UNIVERSITY, yang memiliki visi serupa dengan kami
untuk lebih mempromosikan konsep ramah lingkungan. Kami berharap dengan hadirnya GOWES, mahasiswa dan seluruh
Civitas BINUS UNIVERSITY dapat lebih mendukung aktivitas mereka sebagai green campus, mempermudah mobilitas, dan
tentunya mendorong gaya hidup yang lebih sehat. Selama periode 10 hingga 17 Januari ini, seluruh layanan GOWES di
kawasan BINUS Alam Sutera ini dapat dinikmati secara gratis.” ujar Iwan Suryaputra, Direktur Utama PT Surya Teknologi
Perkasa (STP).
Hal senada diungkapkan Michael Wijaya Hadipoespito, Managing Director BINA NUSANTARA, “Sejalan dengan visi BINUS,
‘Fostering and Empowering the Society in building and serving the nation’, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai
alternatif transportasi yang ramah lingkungan dan mempromosikan gaya hidup yang lebih sehat. Saya berharap kesadaran
BINUSIAN serta masyarakat umum untuk menggunakan transportasi seperti ini dapat terus tumbuh. Saya juga optimis, jika
dikembangkan lebih besar lagi dengan tidak lupa dukungan dari pemerintah serta masyarakat, akan dapat menurunkan
tingkat pencemaran udara di Indonesia.” ungkapnya.
GOWES ride-sharing platform merupakan salah satu pengembangan dari STP yakni Tracking Device & Digital Indonesia
Map, yang mana teknologi Internet of Things (IoT) ini telah diaplikasikan pada GOWES fleet sehingga memudahkan
pengguna dalam pemakaiannya. Pada device IoT yang digunakan pada GOWES fleet, GOWES didukung oleh Telkomsel
dimana akses data internet serta Kartu SIM yang ditanamkan pada GOWES seluruhnya menggunakan jaringan dan
infrastruktur milik Telkomsel.
Pengguna tidak harus melakukan pengembalian GOWES yang digunakan ke titik tertentu, melainkan cukup dengan
meninggalkan GOWES fleet yang telah selesai digunakan di mana saja di dalam area operasional GOWES. Dengan Tracking
Device & Digital Indonesia Map yang ada pada armada, tim GOWES dapat melacak lokasi GOWES fleet dan kemudian akan
melakukan collecting GOWES fleet yang telah selesai digunakan oleh pelanggan.
Saat ini, ratusan armada GOWES sudah beroperasi di Pulau Bali yang tersebar pada area Kuta, Legian, Sanur, Nusa Dua,
bahkan kawasan Garuda Wisnu Kencana (GWK) Bali. Selain itu, GOWES juga telah resmi beroperasi di Kawasan Alam
Sutera, Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Kawasan Taman Impian Jaya Ancol Jakarta,
Kebun Raya Bogor, Universitas Indonesia, Telkom University, Bandung dan Kota Semarang. GOWES juga hadir di beberapa
lokasi pemukiman di Jakarta, seperti di Bintaro Jaya dan Nava Park BSD City.
Masyarakat yang ingin menggunakan GOWES dapat mengunduh aplikasi GOWES melalui Google Play Store dan App Store.
Top up credit dapat dilakukan melalui kios digital MCAS yang terletak di ribuan titik di Indonesia. Tidak hanya itu, STP juga
menawarkan produk – produk digitalnya kepada pelanggan melalui aplikasi GOWES, seperti pulsa, paket internet dan
berbagai produk digital lainnya.
-selesai-

Tentang GOWES
GOWES ride-sharing & application adalah salah satu layanan unggulan Tracking Device & Digital Indonesia Map yang
dimiliki PT Surya Teknologi Perkasa (STP), entitas anak dari PT M Cash Integrasi Tbk (MCAS). GOWES telah beroperasi sejak
awal tahun 2018 di Indonesia sebagai opsi transportasi jarak pendek masyarakat di berbagai lokasi di Indonesia, seperti
Universitas Indonesia, Jakarta di kawasan Monumen Nasional (Monas), kawasan Gelora Bung Karno (GBK), cluster Bintaro
Jaya dan Nava Park BSD City, Bali yang tersebar pada berbagai area di Kuta, Legian, Sanur, Nusa Dua, serta Kota Semarang
di Jawa Tengah dan Telkom University di Bandung, Jawa Barat. Pengisian saldo pengguna GOWES dapat dilakukan melalui
kios digital MCAS yang tersebar di ribuan titik di Indonesia. Pengguna cukup mengunduh aplikasi GOWES melalui Google
Play Store dan App Store untuk dapat menggunakan layanan GOWES. Tidak hanya itu, aplikasi GOWES juga menawarkan
kemudahan transaksi berbagai produk digital kepada penggunanya seperti pembelian pulsa, paket data dan berbagai
produk digital lainnya.
Tentang BINUS University
BINUS UNIVERSITY merupakan perguruan tinggi berakreditasi A dari BAN-PT dan masuk kedalam Top 1000 World
University 2020 dari QS University Ranking. Dengan pengalaman lebih dari 38 tahun membina nusantara melalui
pendidikan, BINUS UNIVERSITY ditargetkan akan menjadi world-class university pada tahun 2020.
BINUS UNIVERSITY memiliki 11 kampus yang tersebar di beberapa kota di Indonesia yang terdiri dari 6 kampus di Jakarta, 2
kampus di Tangerang, 1 kampus di Bekasi, 1 kampus di Bandung, dan 1 kampus di Malang. Selain itu BINUS juga memiliki
Online Campus yang menyediakan layanan pendidikan jarak jauh.
BINUS UNIVERSITY berkomitmen 2 dari 3 lulusan BINUS UNIVERSITY bekerja di perusahaan global atau menjadi
entrepreneur. Tidak hanya membekali mahasiswa dengan pengalaman belajar di kampus, mahasiswa juga diberikan
pengalaman langsung di dunia industri. Komitmen ini diwujudkan melalui program 3+1 dan program 2+1+1.
Melalui program 3+1, mahasiswa berkesempatan untuk bertemu dan belajar langsung dengan para pelaku industri.
Dengan konsep belajar selama tiga tahun di kampus dan 1 tahun belajar di luar kampus, mahasiswa dapat memilih salah
satu dari lima program yang ada : internship, community development, research, start-up business, atau study abroad
(kuliah di luar negeri).
Program 2+1+1 ditujukan bagi mahasiswa yang ingin merasakan pengalaman belajar multi-kampus dengan konsep belajar
selama dua tahun di kampus asal, 1 tahun di kampus BINUS di kota lain; serta 1 tahun mengambil 1 dari 5 track enrichment
yang disediakan, yaitu: internship, community development, research, start-up business, atau study abroad (kuliah di luar
negeri).
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