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Gandeng Ultra Voucher, MotionPay Hujani Pengguna 
dengan Berbagai Pilihan Voucher Digital  

-Riky Boy H. Permata, Direktur Ultra Voucher  

Kita berharap dengan adanya kerjasama ini, Ultra Voucher bersama dengan MotionPay dapat 
memberikan additional value yang positif bagi para pengguna aplikasi MotionPay yang didukung dari 
implementasi voucher digital melalui Ultra Voucher. Hal ini tentunya akan memberikan semakin 
banyak pilihan kepada seluruh pengguna aplikasi MotionPay untuk menikmati pengalaman berbelanja 
voucher digital yang lebih praktis dan lebih mudah dengan adanya integrasi ini. Kita harapkan semoga 
MotionPay bersama dengan Ultra Voucher dapat terus menjalin kerjasama, baik dalam pengadaan 
voucher digital melalui aplikasi, ataupun bentuk kerjasama lainnya agar dapat bersama-sama 
memberikan servis yang terbaik kepada para pengguna. 

“ 

” 

Jakarta, 12 Januari 2023 – Pada hari ini, MotionPay milik PT MNC Teknologi Nusantara, anak perusahaan yang 
dimiliki sepenuhnya oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) secara resmi berkolaborasi dengan Ultra Voucher, 
aplikasi milik PT Trimegah Karya Pratama Tbk (UVCR), untuk menyediakan berbagai pilihan voucher digital, 
langsung dari aplikasi MotionPay. Kerja sama ini ditandatangani oleh Managing Director MotionTechnology, 
Jessica Tanoesoedibjo dan Direktur Ultra Voucher, Riky Boy H. Permata di MNC Financial Center. 

Melalui kemitraan ini, MotionPay akan memiliki fitur baru yaitu MotionVoucher yang menyediakan berbagai 
jenis voucher, antara lain Food & Beverage (F&B), fashion, entertainment, lifestyle, dan sebagainya. Pengguna 
setia aplikasi MotionPay akan dimanjakan dengan banyak pilihan voucher dari Ultra Voucher yang dapat 
digunakan di ratusan merchant seluruh Indonesia. 

-Jessica Tanoesoedibjo, Managing Director MotionTechnology  

Kolaborasi antara MotionPay dengan Ultra Voucher merupakan upaya untuk memberikan nilai lebih 
kepada para pengguna dalam memanfaatkan aplikasi ini. Kami yakin fitur baru MotionVoucher akan 
memudahkan pengguna MotionPay untuk berhemat, dengan membeli voucher sesuai kebutuhan dan 
menjadi lebih piawai dalam mengelola keuangannya, ditambah dengan promo-promo menarik yang 
hanya dapat diperoleh melalui aplikasi MotionPay. Kami harap ke depannya MotionPay serta produk 
dan layanan lainnya di ekosistem MNC Group dapat memperluas cakupan kerja sama dengan Ultra 
Voucher untuk melayani masyarakat lebih baik lagi dan tumbuh bersama ambil bagian dalam 
pertumbuhan ekonomi nasional. 
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MotionPay merupakan aplikasi uang elektronik dari PT 
MNC Teknologi Nusantara, entitas anak dari PT MNC 
Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang berada di bawah 
naungan MNC Group. Telah terdaftar dan 
memperoleh lisensi dari Bank Indonesia untuk 
menyediakan uang elektronik, dompet elektronik dan 
transfer dana sebagai bagian dari uang elektronik. 
MotionPay hadir untuk menunjang kebutuhan 
transaksi sehari-hari menjadi lebih praktis, mudah, 
aman, dan nyaman, dilengkapi fitur-fitur seperti QRIS, 
MotionBills, MotionVoucher, dan program loyalitas 
yang terhubung ke semua ekosistem MNC Group. 

Peningkatan signifikan pada volume transaksi 
MotionPay tidak lepas dari berbagai program menarik 
yang ditawarkan MotionPay, hasil kerja sama dengan 
mitra-mitra terkemuka seperti Traveloka, Sociolla, 
Ruang Guru, Koinworks, Ternak Uang, Alodokter, The 
Westin Hotel, Cordela Hotel, BAZNAS, Xiaomi, redBus, 
Cakap, UltraVoucher serta ekosistem MNC Group yang 
luas.  

Download MotionPay di App Store dan Google Play 
Store untuk menikmati fitur-fitur menariknya di mana 
saja, kapan saja. Informasi lebih lanjut silakan follow 
Instagram @MotionPayID atau hubungi customer 
service MotionPay melalui e-mail: CS@MotionPay.id 

Tentang MotionPay 

PT Trimegah Karya Pratama Tbk adalah perusahaan 
teknologi yang bergerak sebagai agregator dan 
industri voucher belanja dan gift card, baik berupa fisik 
maupun digital. Berdiri pada tahun 2014, Perseroan 
berperan sebagai penyedia voucher yang 
disebarluaskan kepada masyarakat di seluruh 
Indonesia. 

Tahun 2017, Perseroan mengeluarkan platform utama 
yang digunakan untuk mendistribusikan voucher 
langsung kepada konsumen yang bernama Ultra 
Voucher. Ultra Voucher adalah aplikasi yang menjual 
berbagai macam voucher fisik dan digital dari 
merchant yang telah bekerja sama dengan Ultra 
Voucher. 

Saat ini, Ultra Voucher telah menjalin kerja sama 
dengan 500+ brand yang memiliki 45.000 jaringan 
outlet di seluruh Indonesia dan masih akan terus 
bertambah. 

Ultra Voucher dapat diunduh di App Store dan Google 
Play Store. Untuk informasi lebih lanjut mengenai 
Ultra Voucher dapat menghubungi: 
info@ultravoucher.co.id 

Tentang Ultra Voucher 

M. Fadhli Ikhsan 
Public Relations 
fadhli.ikhsan@ultravoucher.co.id 

PT Trimegah Karya Pratama Tbk – Ultra Voucher  
Jl. Tebet Barat IX No. 35 BB,  
Jakarta Selatan 12810 
Telepon : 021-2283 1000  

Rizky Reynaldo 
Marketing Department Head  
rizky.reynaldo@mncgroup.com 

PT MNC Teknologi Nusantara 
iNews Tower Lantai 2, MNC Center, 
Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Menteng, 
Jakarta Pusat 10340 
Call Center : 1 500 899 (tekan 4) 
Telepon : 021-392 3065  

Untuk pertanyaan lebih lanjut, silahkan hubungi:  Untuk pertanyaan lebih lanjut, silahkan hubungi:  

mailto:CS@MotionPay.id
mailto:info@ultravoucher.co.id
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DISCLAIMER 

Dengan menerima Siaran Pers ini, anda dianggap setuju untuk terikat dengan peraturan sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Tidak 
dipatuhinya aturan-aturan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap peraturan mengenai efek yang berlaku.  

Informasi dan opini yang tercantum dalam Siaran Pers ini tidak diverifikasi secara independen dan tidak ada satupun yang mewakili atau 
menjamin, baik dinyatakan secara jelas maupun tersirat, dalam hubungannya dengan keakuratan, kelengkapan atau dapat diandalkannya dari 
infomasi yang terdapat disini. Siaran Pers ini bukan bertujuan untuk menyediakan, dan tidak dapat dianggap sebagai dasar yang menyediakan, 
analisa yang lengkap dan menyeluruh dari kondisi (baik keuangan ataupun bukan), pendapatan, peristiwa bisnis, prospek bisnis, properti 
ataupun hasil operasional Perusahaan dan anak perusahaan. Informasi dan opini yang terdapat disini diberikan sesuai tanggal yang tertera 
pada Siaran Pers ini dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Baik Perusahaan (termasuk afiliasi, penasehat dan 
perwakilan) maupun penjamin emisi (termasuk afiliasi, penasehat dan perwakilan) tidak memiliki tanggung jawab dan kewajiban (terhadap 
kelalaian atau sebaliknya) atas keakuratan atau kelengkapan, atau kesalahan maupun kelalaian, dari informasi atau opini yang terdapat disini 
maupun atas kerugian yang muncul dari penggunaan Siaran Pers ini.  

Sebagai tambahan, informasi yang ada dalam Siaran Pers ini berisi proyeksi dan pernyataan pandangan kedepan (forward-looking) yang 
merefleksikan pandangan terkini Perusahaan dengan memperhatikan kejadian-kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan. 
Pandangan-pandangan ini didasarkan pada angka estimasi dan asumsi aktual yang menjadi subjek bisnis, ekonomi dan ketidakpastian 
persaingan dan dapat berubah dari waktu ke waktu dan dalam kasus-kasus tertentu adalah diluar kontrol dari Perusahaan dan direkturnya. 
Tidak ada jaminan yang dapat diberikan bahwa kejadian dimasa yang akan datang akan terjadi, atau proyeksi akan dicapai, atau asumsi 
Perusahaan adalah benar adanya. Hasil yang sesungguhnya dapat berbeda secara materiil dibandingkan dengan yang diperkirakan dan 
diproyeksikan.  

Press Release ini bukan merupakan bagian dari penawaran, undangan atau rekomendasi apapun untuk membeli atau mendaftarkan dari 
sekuritas manapun dan tidak ada bagian manapun yang merupakan atau berhubungan dengan kontrak, komitmen atau keputusan investasi 
dari sekuritas manapun.  


