
 
  
 
 
 
 

 

GANDENG UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA, GOWES RIDE-SHARING 

KINI HADIR DI KAWASAN KAMPUS UMN 
‘GOWES’ ride-sharing platform & app hadir di kawasan Universitas Multimedia Nusantara, Gading Serpong, Tangerang, 

dengan layanan berbagi sepeda dan e-bike. 

 
Tangerang Selatan, 21 Februari 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), 

semakin memperluas layanannya dengan menghadirkan layanan berbagi sepeda dan e-bike di kawasan kampus Universitas 

Multimedia Nusantara (UMN), Gading Serpong, Tangerang. Dengan konsep green campus, Universitas Multimedia 

Nusantara dan sivitasnya akan dapat menikmati layanan GOWES dengan armadanya yang tersebar di seluruh area kampus 

Universitas Multimedia Nusantara. Peresmian ini ditandai dengan dikendarainya GOWES fleet oleh pihak manajemen 

GOWES, Pimpinan dan Sivitas Akademika Universitas Multimedia Nusantara, Dinas Perhubungan Kota Tangerang, serta 

ICLEI – Local Governments for Sustainability Indonesia di kawasan kampus Universitas Multimedia Nusantara.  

   

“Sejalan dengan konsep green campus yang dimiliki Universitas Multimedia Nusantara, kami hadir disini pada hari ini 

untuk mempromosikan dan menyediakan solusi transportasi jarak pendek yang ramah lingkungan bagi segenap sivitas 

Universitas Multimedia Nusantara. Kami berharap dengan hadirnya GOWES, seluruh sivitas Universitas Multimedia 

Nusantara dapat lebih mendukung aktivitas mereka sebagai green campus, mempermudah mobilitas, dan tentunya 

mendorong gaya hidup yang lebih sehat.” ujar Iwan Suryaputra, Direktur Utama PT Surya Teknologi Perkasa (STP).  

 

“Untuk menarik minat sivitas UMN untuk menggunakan GOWES fleet. GOWES bersama UMN hingga 29 Februari ini, 

sepakat guna menggratiskan seluruh layanan GOWES di kawasan UMN. Diharapkan kedepannya GOWES dapat menjadi 

pilihan moda transportasi jarak pendek utama bagi segenap sivitas UMN.” Iwan menambahkan. 

 

Hal senada diungkapkan Ika Yanuarti, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Multimedia Nusantara, 
“Mahasiswa bisa ikut berpartisipasi, bisa ikut bersepeda untuk mengurangi jejak karbon, sehingga mahasiswa juga menjadi 
sehat,” ungkapnya. 
 
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 
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, dan Kota Semarang. Serta di berbagai Universitas lain di kawasan Jabodetabek dan Bandung. 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. 
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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, serta di berbagai Universitas di kawasan Jabodetabek dan Bandung. 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 Multimedia Nusantara 
Universitas Multimedia Nusantara berdiri sejak 2007 atas prakarsa Dr. (HC) Jakob Oetama, Perintis Kompas Gramedia. 
Sebagai universitas berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) dengan Akreditasi Institusi A, UMN menawarkan 13 
program studi yang mendapat sambutan baik dari masyarakat. UMN tidak hanya mendidik mahasiswanya untuk siap 
menjadi profesional atau tenaga riset (akademisi), namun juga mendidik untuk siap menjadi entrepreneur di bidang 
teknologi melalui program inkubator bisnis Skystar Ventures. Skystar Ventures didirikan pada tahun 2013 dan pada tahun 
2016 mendapatkan penghargaan sebagai inkubator bisnis terbaik kategori Pendampingan dan Pembinaan terhadap Tenant 
dari Kemenristekdikti. Skystar Ventures juga telah meraih akreditasi inkubator bisnis teknologi dengan Klasifikasi A oleh 
Kepala Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi dan Lembaga Penunjang Lainnya Kemenristekdikti yang bekerjasama 
dengan Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia (AIBI). 
 
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:  
 
Pradipta Danar Jati 
Corporate Secretary Division 
PT M Cash Integrasi Tbk. (MCAS) 
Mobile: 0812 1085 9007 
Email: pradita@mcash.id 
 

Yeremia Christopher 
Event & Partnership Officer 
Universitas Multimedia Nusantara 
Mobile : 089606733527 
Email : marcomm@umn.ac.id  
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