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GOWES PERKENALKAN LAYANAN RIDE SHARING E-BIKE DAN E-SCOOTER DI 

KAWASAN ALAM SUTERA 
‘GOWES’ ride sharing platform & app kini hadir di Alam Sutera dengan layanan berbagi sepeda, e-

Scooter,  dan e-bike 

 
Tangerang Selatan, 30 Juli 2019 – GOWES ride sharing platform & application, bersama dengan 

Alam Sutera hari ini meresmikan layanan berbagi sepeda, e-Scooter, dan e-bike di kawasan Alam 

Sutera. Sebanyak 150 unit sepeda, 50 unit e-scooter, dan 10 unit e-bike GOWES fleet secara 

bersama-sama digunakan oleh pihak manajemen Alam Sutera, Dinas Perhubungan Kota Tangerang 

dan Institute for Transportation & Development Policy (ITDP) untuk meresmikan kehadiran GOWES 

fleet di kawasan Alam Sutera ini. 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 masyarakat, seiring dengan upaya Alam Sutera 

dalam mempelopori green living dan berkomitmen untuk membangun kehidupan yang lebih baik 

bagi para penghuninya.  

 

Pada tahap awal ini, GOWES bersama Alam Sutera akan memulai operasional GOWES fleet di lokasi 

Red Bean, Flavor Bliss, dan kedepannya akan dihadirkan 14 titik parkir sepeda di seluruh area Alam 

Sutera, dan akan terus bertambah sesuai kebutuhan masyarakat. Alam Sutera sebagai kawasan eco-

friendly telah memiliki jalur sepeda sepanjang 18,6 Km, dimana pada jalur – jalur tersebut akan 

digunakan oleh para pengguna layanan GOWES dalam bertransportasi di kawasan Alam Sutera. 

Selain itu dalam rangka kehadiran GOWES di Alam Sutera ini, GOWES juga memberikan free ride 

GOWES fleet di Kawasan Alam Sutera, mulai hari ini hingga 5 Agustus 2019 bagi seluruh pengguna 

Aplikasi GOWES. 

  

Iwan Suryaputra, Direktur Utama PT Surya Teknologi Perkasa (STP) mengatakan, “Kami gembira 

dengan dukungan dan antusiasme yang diberikan oleh berbagai atas hadirnya GOWES fleet di Alam 

Sutera ini. Sejak diluncurkan secara publik di tahun 2018 lalu, kami ingin terus memperkenalkan 

manfaat GOWES ke lebih banyak kalangan, khususnya bagi warga Alam Sutera 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 Alam Sutera, kami juga akan 
mengembangkan layanan eco-friendly lainnya di Kawasan Alam Sutera dengan GOWES fleet untuk 
terus dapat meningkatkan kualitas hidup dan memberi kemudahan mobilitas bagi warga Alam 
Sutera dan pengunjung.” tambah Iwan. 
 
“Semua inovasi dan kegiatan yang mendukung gaya hidup sehat salah satunya seperti GOWES ini 
tentunya akan selalu kami dukung. Ide dasarnya adalah dari visi PT Alam Sutera Realty Tbk, yaitu 
untuk selalu berkontribusi dalam meningkatkan kehidupan manusia khususnya menyediakan ruang 
dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan healthy living. Kami berkomitmen untuk 
mengembangkan Alam Sutera sebagai kawasan terbaik untuk running dan cycling. Sebelum bekerja 
sama dengan GOWES untuk pengadaan sepeda, e-bike dan e-scooter ini, kami juga telah 
menyediakan area jalur sepeda khusus di sepanjang jalan utama Alam Sutera, event car free day 



 
 
 
 

PRESS RELEASE 

Tangerang Selatan, 30 Juli 2019 

setiap hari Minggu dan pedestrian walk sepanjang 1,7 KM yang disable friendly yang dapat 
dimanfaatkan oleh warga, masyarakat sekitar maupun pengguna GOWES untuk berolahraga 
bersama keluarga. ” ujar Randy Pangemanan, selaku Division Head Township Alam Sutera.  
 
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 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. 
 
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 kampus Universitas Indonesia, dan Telkom University, Bandung. 
GOWES juga hadir di beberapa lokasi pemukiman di Jakarta seperti di Bintaro Jaya dan kota 
Semarang. 
 
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 
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 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 PT Alam Sutera Realty Tbk.: 
PT Alam Sutera Realty Tbk.  (Pengembang)  adalah  salah  satu  pengembang  properti  dan  kawasan 
terintegrasi di Indonesia sejak 1994 yang bergerak di bidang pembangunan dan pengelolaan perumahan, 
kawasan komersial, pusat perbelanjaan, dan pusat rekreasi. Sejak 2007 saham Pengembang telah tercatat di 
Bursa Efek Indonesia (IDX: ASRI). Pengembangan properti yang dilakukan Pengembang selalu mengutamakan 
inovasi untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Kawasan Alam Sutera sebagai proyek pertama dari 
Pengembang dirancang secara detail untuk menghadirkan kenyamanan, sekaligus kemudahan hidup bagi 
warganya ditunjang dengan berbagai keunggulan seperti  green cluster, lingkungan yang aman, fasilitas 
lengkap, harga terjangkau, akses yang mudah, tersedianya FTTH dan layanan Quadplay  serta infrastruktur 
terbaik. Selama dua dekade, Alam Sutera Group telah  mengembangkan beberapa proyek properti dan 
kawasan terpadu di Indonesia seperti kawasan Alam  Sutera, Suvarna  Sutera, Kota Ayodhya, GWK Cultural 
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Park, Paddington  Heights  Apartment  Towers,  gedung  perkantoran  The  Tower,  dan  The  Prominence  
Office Tower. 
 
 
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:  
 
Tiara Apriani 
Marketing & Communication Officer 
PT Surya Teknologi Perkasa 
Mobile: +62 812 1994 820 
Email: Tiara@jimatt.com 
 
Sirly W. Nasir 
Public Relations Manager 
Corporate Secretary Department 
PT Kresna Graha Investama Tbk 
Mobile: +62 815 1606 021 
Email: sirly.nasir@kresnainvestments.com 
 
Ati Dwi Putri 
Advertising & Promotion Head Township Alam Sutera 
PT Alam Sutera Realty Tbk. 
Mobile:08111771310 
Email: ati.dputri@alam-sutera.com  
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