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GOWES PERKENALKAN LAYANAN BIKE SHARING DI KOTA SEMARANG,
BERKOLABORASI
DENGAN
PEMERINTAH
KOTA
SEMARANG
‘GOWES’ bike sharing platform & app hadir di Car Free Day Kota Semarang guna
memperkenalkan layanan GOWES fleet di Jawa Tengah
Semarang, 3 Februari 2019 – GOWES Bike Sharing Platform & Application, berkolaborasi dengan
Pemerintah Kota Semarang hari ini berpartisipasi dalam Car Free Day (CFD) Kota Semarang guna
memperkenalkan layanan bike sharing “GOWES” kepada masyarakat Jawa Tengah, khususnya
Semarang. Sebagai layanan unggulan milik PT Surya Teknologi Perkasa (STP), anak usaha dari
perusahaan distribusi digital terdepan PT M Cash Integrasi Tbk (IDX: MCAS), GOWES menyediakan
GOWES fleet (e-bike dan e-scooter) untuk dapat menjadi alternatif transportasi bagi masyarakat
maupun wisatawan di Kota Semarang.
Sebanyak 30 unit sepeda, 20 unit e-scooter, dan 10 unit e-bike GOWES fleet tersedia pada acara Car
Free Day (CFD) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Semarang dan Jajaran Musyawarah
Pimpinan Daerah (Muspida) Kota Semarang, dan telah bersama – sama mengendarai GOWES fleet
untuk menyemarakkan kegiatan Car Free Day (CFD) di Ibu Kota Jawa Tengah tersebut. GOWES juga
bermitra dengan XL Axiata, yang SIM card serta jaringan internetnya digunakan untuk Tracking
Device di GOWES fleet yang dikerahkan pada acara ini.
Iwan Suryaputra, Direktur Utama PT Surya Teknologi Perkasa (STP) mengatakan, “Kami
menawarkan alternatif transportasi ramah lingkungan (eco-friendly transportation) yang bebas dari
polusi udara dan polusi suara untuk dapat digunakan seluruh kalangan maupun usia. Kami ingin
memperkenalkan GOWES ke lebih banyak kalangan, khususnya bagi warga Semarang.”
“Kami sangat gembira atas antusias yang diberikan warga Semarang, dan berterima kasih kepada
Pemerintah Kota Semarang atas dukungannya yang luar biasa. Dengan bekerja sama dengan
Pemerintah Kota Semarang, kami berharap GOWES dapat menjadi solusi transportasi ramah
lingkungan dan juga memberikan dampak sosial yaitu gaya hidup yang lebih sehat bagi penduduk
kota Semarang,” tambah Iwan.
Bapak Ulfi Imran Basuki, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kota Semarang mengatakan, “Dengan partisipasi GOWES pada CFD hari ini, kami
berharap masyarakat Kota Semarang dapat menjadikan GOWES fleet sebagai opsi transportasi jarak
pendek sehari – hari dari kawasan pemukiman ke berbagai lokasi. Tidak hanya warga Semarang,
namun wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang juga dapat memanfaatkan layanan GOWES
di masa yang akan datang guna mengunjungi berbagai titik pusat keramaian seperti Pusat oleh –
oleh, Lawang Sewu, Goa Kreyo, Kelenteng Gedung Batu Sam Poo Kong, dan berbagai tujuan wisata
menarik lainnya di Kota Semarang. Kedepannya, ratusan GOWES fleet akan ditempatkan di berbagai
wilayah kota Semarang.”
“GOWES” bike sharing platform merupakan salah satu pengembangan dari produk utama STP yakni
Tracking Device & Digital Indonesia Map, yang mana teknologi Internet of Things (IOT) ini telah
diaplikasikan pada sepeda GOWES sehingga memudahkan pengguna dalam memakai sepeda.
Pengguna tidak harus melakukan pengembalian sepeda yang digunakan ke titik tertentu, melainkan
cukup dengan meninggalkan sepeda yang telah selesai digunakan di mana saja di dalam area
operasional GOWES. Dengan Tracking Device & Digital Indonesia Map pada sepeda – sepeda
tersebut tim GOWES dapat melacak lokasi sepeda dan kemudian akan melakukan collecting sepeda
– sepeda yang telah selesai digunakan oleh pelanggan.
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Saat ini, ratusan sepeda 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 Monumen Nasional (Monas), Jakarta, kawasan Gelora Bung Karno
(GBK) Jakarta, serta kawasan Telkom University, Bandung. GOWES juga hadir di beberapa lokasi
pemukiman di Jakarta seperti di Bintaro Jaya dan Nava Park BSD City.
Masyarakat yang ingin menggunakan sepeda 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 Bike Sharing & Application :
GOWES Bike Sharing & Application adalah salah satu layanan yang dimiliki PT. Surya Teknologi
Perkasa (STP), yang memudahkan penggunanya untuk melakukan berbagai transaksi seperti top up
saldo, pembayaran tagihan, pembelian di merchant yang telah bekerjasama, dan transfer dana.
GOWES Bike Sharing, beroperasi sejak awal tahun 2018 sebagai opsi transportasi masyarakat di
salah satu cluster di Bintaro Jaya yang dalam pengembangannya GOWES juga mulai melayani
masyarakat di berbagai lokasi di Pulau Bali, serta di Kawasan Monumen Nasional (Monas). GOWES
sudah dapat ditemukan di MiniMart Bali yang mana layanan ini ditujukan untuk turis lokal dan juga
turis manca negara. Pengisian Saldo pengguna dapat dilakukan melalui kios digital MCAS yang
tersebar di ribuan titik di Indonesia. Masyarakat yang ingin menggunakan sepeda GOWES dapat
mengunduh aplikasi GOWES melalui Google Play Store dan App Store. Aplikasi GOWES juga
menawarkan berbagai produk digital kepada pengguna seperti pulsa, paket data dan berbagai
produk digital lainnya.
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