PRESS RELEASE
GOWES BIKE & E-SCOOTER SHARING KINI HADIR DI KAWASAN JALAN JEND. SUDIRMAN
DAN THAMRIN GUNA MEMERIAHKAN ACARA HUT DKI JAKARTA
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan GOWES meluncurkan layanan bike dan e-scooter sharing
sebagai alternatif moda transportasi yang eco-friendly bagi masyarakat

Jakarta, 21 Juni 2019 – GOWES Bike Sharing Platform & Application layanan unggulan dari PT Surya
Teknologi Perkasa (STP), yang merupakan anak usaha dari perusahaan distribusi digital terdepan PT
M Cash Integrasi Tbk (MCAS), pada hari ini meluncurkan layanan GOWES bike dan E-scooter sharing
di kawasan Jalan Jend. Sudirman dan Thamrin, Jakarta. Dalam rangka menyambut HUT DKI Jakarta,
GOWES secara resmi diperkenalkan dalam acara peluncuran yang dihadiri oleh Gubernur DKI
Jakarta, Bapak Anies Baswedan beserta jajarannya. Saat ini GOWES merupakan satu - satunya
operator Bike and E-Scooter Sharing yang ditunjuk oleh Pemprov DKI Jakarta untuk beroperasi di
Wilayah Ibukota.
Sebagai tahap awal, GOWES menyediakan 1000 unit sepeda dan 1000 unit E-scooter yang dilengkapi
dengan pelindung kepala (helm), sebagai fitur keamanan untuk para pengguna. Saat ini GOWES Bike
and E-Scooter sharing beroperasi dari kawasan bundaran HI sampai dengan kawasan Pintu Istora
Senayan, dan kedepannya jangkauan layanan GOWES Bike dan E-Scooter Sharing akan diperpanjang
hingga wilayah Lebak Bulus. GOWES juga nantinya dapat dijumpai di halte-halte TransJakarta pada
kawasan tersebut untuk memberikan kemudahan bagi para penumpang Trans Jakarta untuk dapat
melanjutkan perjalanannya dengan mudah. Pengguna yang telah menginstall aplikasi GOWES pada
smartphone mereka dapat menikmati berbagai promo layanan GOWES baik untuk sepeda maupun
e-scooter.
Rangkaian acara peluncuran GOWES Bike dan E-scooter sharing juga dimeriahkan dengan liputan
penggunaan layanan bike sharing GOWES oleh Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan yang
bersepeda di kawasan Jend. Sudirman - Thamrin dan selanjutnya diresmikan melalui acara press
conference. Selama acara berlangsung, GOWES akan memberikan layanan Bike dan E-scooter
sharing secara gratis bagi masyarakat.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan “.....”
“Dengan resminya operasi kami di Kawasan Jalan Jend. Sudirman dan Thamrin ini, kami tentunya
sangat menyambut baik kesempatan kolaborasi yang diberikan oleh berbagai Instansi Pemerintah
maupun non-Pemerintah, yang memungkinkan berkembangnya jangkauan layanan GOWES Bike and
E-Scooter sharing di Ibukota. Sejak Tahun 2018 yang lalu kami telah memulai ujicoba operasional di
Kawasan Monumen Nasional (Monas), dan selama hampir satu tahun berjalan ujicoba ini,
antusiasme masyarakat maupun pengunjung Kawasan Monas dalam menggunakan layanan Gowes
Bike and E-Scooter sharing sangat tinggi, hal inilah salah satu alasan kami untuk terus optimis
mengembangkan jangkauan wilayah operasional kami di Kawasan Ibukota. ” ujar Iwan Suryaputra,
Direktur Utama STP.
“Kami juga berharap layanan GOWES yang merupakan karya anak bangsa dapat memberikan
kontribusi bagi pengembangan infrastruktur di Indonesia sebagai opsi untuk transportasi jarak
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pendek dan mendukung gerakan Go Green dengan Transportasi ramah lingkungan dan terjangkau,
yang dapat menjadi solusi dalam mengurangi polusi suara dan polusi udara di DKI Jakar. Kami akan
terus memperbaiki pelayanan kami, dan kami terus membuka diri untuk saran maupun masukan
dari para pengguna kami maupun masyarakat luas, untuk dapat menjadi penyedia layanan Bike dan
E-Scooter Sharing terdepan di Indonesia.” tambah Iwan.
Saat ini, ratusan sepeda GOWES sudah beroperasi di Pulau Bali yang tersebar pada area Kuta, Legian
dan Semarang Jawa Tengah . Selain itu, GOWES juga telah resmi beroperasi di Kawasan Monumen
Nasional (Monas), Jakarta. sejak bulan Februari 2019 layanan E-scooter sudah beroperasi di Pulau
Bali , Semarang Jawa Tengah dan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Pengguna GOWES tidak harus
melakukan pengembalian sepeda yang telah digunakan ke titik tertentu, melainkan cukup dengan
meninggalkan sepeda yang telah selesai digunakan di mana saja di dalam area operasional GOWES
karena GOWES dilengkapi dengan Tracking Device & Digital Indonesia Map. Masyarakat yang ingin
menggunakan sepeda GOWES cukup mengunduh aplikasi GOWES melalui Google Play Store atau
App Store serta melakukan top up credit secara mudah melalui smartphone maupun kios digital M
Cash yang tersebar di ribuan titik di Indonesia.
-selesai-

Tentang GOWES Bike & E-Scooter Sharing Platform & Application:
GOWES Bike, E-Scooter & E-Motor sharing platfrom & application adalah salah satu layanan
unggulan Tracking Device & Digital Indonesia Map yang dimiliki PT Surya Teknologi Perkasa (STP),
anak perusahaan 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 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 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.
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