
 
  
 
 
 
 

 

 

GOWES HADIRKAN LAYANAN GOWES FLEET SHARING DI KAWASAN 

UNIVERSITAS INDONESIA (UI) 
‘GOWES’ ride sharing platform & app hadir di Kawasan Universitas Indonesia (UI), Depok dengan 

layanan berbagi sepeda dan e-Scooter. 

 
Depok, 29 Oktober 2019 –  GOWES ride sharing platform & application, bersama dengan Universitas Indonesia (UI) hari ini 

meresmikan layanan berbagi sepeda, e-Scooter, dan e-bike di kawasan UI, Depok. Ratusan armada GOWES fleet secara 

bersama-sama dikendarai oleh pihak manajemen GOWES, Pimpinan dan Sivitas Akademika UI, perwakilan dari Manajemen 

Telkomsel, perwakilan dari Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) dan Dinas Perhubungan Kota Depok. 

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 menjadi alternatif 

transportasi ramah lingkungan dan semakin memudahkan mobilitas civitas UI di kawasan Kampus UI, Depok seiring dengan 

upaya UI guna menciptakan kampus berbasis lingkungan atau dikenal sebagai 'green campus'.  

 

GOWES bersama UI akan memulai operasional GOWES fleet di Kawasan UI yang tersebar di 14 titik parkir di seluruh area 

kampus. UI sebagai ‘green campus’ telah memiliki jalur sepeda yang tersebar di seluruh area kampus seluas 320 Ha, 

dimana pada jalur – jalur tersebut akan digunakan oleh para pengguna layanan GOWES dalam bertransportasi. Hingga saat 

ini 200 unit sepeda, 100 e-scooter, dan 35 e-bike telah beroperasi, dan hingga akhir tahun ini sebanyak 400 unit sepeda, 

100 unit e-bike, serta 300 unit e-scooter akan ditempatkan oleh GOWES di dalam area kampus, yang akan terus bertambah 

guna memenuhi kebutuhan mobilitas dari 48.000 Civitas UI.  

   

Iwan Suryaputra, Direktur Utama PT Surya Teknologi Perkasa (STP) mengatakan, “Kami menyambut baik dukungan dan 

antusiasme yang diberikan oleh berbagai pihak atas hadirnya GOWES fleet di UI. Kami ingin terus memperkenalkan 

manfaat GOWES ke lebih banyak kalangan, khususnya bagi Civitas UI untuk dapat menjadikan GOWES sebagai solusi 

transportasi ramah lingkungan dan juga memberikan dampak sosial yaitu gaya hidup yang lebih sehat.” 

 
“Selain terus menambah jumlah fleet serta titik parkir kami di Kawasan UI, kami juga akan terus berupaya untuk 
mengembangkan layanan eco-friendly lainnya di Kawasan UI dengan GOWES fleet untuk terus dapat meningkatkan 
kualitas hidup dan memberi kemudahan mobilitas bagi Civitas UI.” tambah Iwan. 
 
Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met, Rektor UI menuturkan, “Kolaborasi yang menarik antara Perguruan Tinggi dengan 
Perusahaan yang sama-sama memiliki komitmen tinggi akan keberlangsungan lingkungan hidup. Kampus UI Depok 
memiliki track sepeda yang mumpuni serta dikelilingi oleh lingkungan yang asri, sehingga sangat cocok untuk 
memanfaatkan transportasi ramah lingkungan seperti Sepeda dan Scooter. Diharapkan dengan adanya GOWES di dalam 
komplek kampus UI Depok dapat semakin mempermudah mobilisasi warga UI dan turut membudayakan gaya hidup sehat. 
Fasilitas sepeda yang disediakan oleh GOWES bersifat gratis bagi para sivitas akademika UI, cukup dengan menggunakan 
email UI.” 
 
General Manager Account Management Services Segment Telkomsel, Nyoman Adiyasa mengatakan “Telkomsel secara 
konsisten terus meningkatkan kesiapan teknologi dan jaringan untuk menghadapi tren Internet of Things (IoT) yang sedang 
berkembang secara global. Kolaborasi dengan GOWES Telkomsel kali ini menghadirkan layanan akses data untuk 
mendukung teknologi IoT yang digunakan pada GOWES fleet di setiap unit sepedanya. Ke depan Telkomsel akan terus 
mendukung teknologi GOWES dalam menghadirkan teknologi terdepan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan visi kami untuk 
terus melakukan transformasi digital dan senantiasa menjadi yang terdepan dalam menerapkan perkembangan teknologi 
seluler terkini yang akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia di masa depan.” 
 
GOWES ride 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 GOWES fleet sehingga 
memudahkan pengguna dalam pemakaiannya. Pada device IOT yang digunakan pada GOWES fleet, GOWES didukung oleh 
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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, 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), 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 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 Universitas Indonesia (UI): 
Universitas Indonesia merupakan kampus modern, komprehensif, terbuka, multi-budaya dan humanistik menuju unggulan 
di Asia Tenggara. Saat ini, UI tercatat menjadi Perguruan Tinggi Terbaik ke-80 tingkat Dunia yang memberikan Dampak Luas 
bagi Sosial dan Ekonomi bangsa melalui aktivitas Penelitian, Pengajaran dan Pengabdian Masyarakat berdasarkan Lembaga 
Pemeringkatan Perguruan Tinggi bergengsi Dunia Times Higher Education (THE) dan secara konsisten sebagai Perguruan 
Tinggi terbaik pertama di Indonesia. Sebagai kampus hijau, UI memiliki jalur sepeda khusus sepanjang 10 kilometer serta 
dikelilingi oleh Hutan Kota yang berfungsi sebagai kawasan resapan air Kota Depok dan sebagai wahana penelitian 
biodiversitas (keanekaragaman hayati) bagi mahasiswa. Selain itu, UI juga menjadi pelopor pemeringkatan UI GreenMetric 
yang merupakan inovasi UI yang telah dikenal luas di dunia internasional sebagai pemeringkatan perguruan tinggi pertama 
di dunia berbasis komitmen tinggi dalam pengelolaan lingkungan hidup kampus. 
 
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:  
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Marketing & Communication Officer 
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