
Gojek adalah platform on-demand 
terkemuka di Asia Tenggara dan 
pelopor model ekosistem 
multi-layanan.

Sebagai bagian dari ekosistem GoTo, kami 
didirikan berdasarkan prinsip memanfaatkan 
teknologi untuk mempermudah kehidupan 
sehari-hari dengan menghubungkan konsumen 
ke penyedia barang dan jasa terbaik di pasar.

Gojek didirikan di Indonesia,

dan saat ini beroperasi di 3 
negara di Asia Tenggara

Pertumbuhan Gojek

Aplikasi Gojek

Vietnam

Singapura

Indonesia

Gojek dalam angka

2,6 
juta
mitra driver

>1 juta
merchant GoFood 

Rp249T
kontribusi terhadap 
perekonomian 
nasional pada 2020

(setara dengan 1,6% dari PDB 
Indonesia pada tahun 2020).*

Lembar Fakta H1 2022

Meluncurkan 
aplikasi layanan 
on-demand di 
Indonesia.

2015
Hadir di 
Vietnam dan 
Singapura.

20182010
Gojek mulai 
beroperasi 
secara 
komersial.

2016
Meluncurkan 
GoPay.

2021
Bergabung dengan 
Tokopedia untuk 
menciptakan GoTo.

Mitra Gojek

Perhatian kami untuk driver

Mobilitas Pengantaran Makanan

Logistik

GoRide
Layanan transportasi 
sepeda motor roda dua 
(ojek).

GoFood
Layanan pesan antar makanan 
online dengan pemahaman 
mendalam akan kebutuhan 
dan preferensi kuliner 
pelanggan.

GoMart
Solusi andalan untuk berbelanja 
kebutuhan sehari-hari secara 
online dengan lebih cepat 
dan lebih nyaman.

Cloud Kitchen
Dapur bersama untuk
menyiapkan makanan 
khusus pengiriman.

GoSend
Produk consumer-to-consumer 
(C2C) yang menyediakan 
konsumen dengan layanan 
pengiriman instan dan 
pengiriman di hari yang 
sama  dengan cepat dan 
tanpa hambatan.

GoSendAPI
Solusi pengiriman barang 
business-to-business-to-
consumer (B2B2C) yang 
ditawarkan khusus untuk 
mitra bisnis.

GoBox
Layanan truk logistik untuk 
melayani pengiriman barang 
berukuran besar.

GoShop
Layanan pramutamu pribadi 
berdasarkan permintaan yang 
memungkinkan konsumen 
membeli hampir semua hal 
di toko pilihan, untuk kemudian
driver melakukan pembayaran
dan pengiriman barang ke 
konsumen dalam hitungan jam.

GoCar
Layanan transportasi 
mobil roda empat.

GoCar Protect+
Proteksi ekstra agar 
tenang dalam perjalanan.

GoBluebird
Layanan pemesanan 
taksi Blue Bird.

GoTransit
Solusi perencana perjalanan 
dengan transportasi 
multimoda.

GoCorp
Platform bagi perusahaan 
untuk kelola kebutuhan 
transportasi karyawan.

Aplikasi on-demand dengan sejuta manfaat 
Dengan model ekosistem multi layanannya, Gojek menawarkan berbagai produk

Mitra pertumbuhan terbaik untuk merchant

Aplikasi terintegrasi untuk 
seluruh mitra roda 2 dan 
roda 4  di Indonesia, 
Singapura, and Vietnam.

yang diciptakan agar Gojek dapat 
bergerak lebih cepat dalam memenuhi
kebutuhan Mitra, terutama dalam
pengembangan dan perbaikan 
fitur-fitur di aplikasi.

GoPartner

Dampak Gojek terhadap mitra driver*

Klik disini untuk 
tahu lebih lanjutK0hxRNview

Mitra driver Gojek tetap tangguh 
di masa pandemi. Mitra driver mengalami 
pemulihan yang signi�kan melalui peningkatan 
pendapatan sebesar:

Mitra driver ingin terus bermitra dengan 
Gojek karena dukungan yang Gojek berikan 
selama pandemi.

Dukungan Gojek untuk menjaga keselamatan, 
kesehatan, dan kebersihan mitra antara lain:

dibandingkan dengan awal pandemi.

24%
bagi mitra 
GoRide 

4/5
mitra memiliki 
penghasilan 
yang cukup 
untuk meng-
hidupi diri 
sendiri dan 
keluarganya.

4/5
mitra kurir 
puas dengan 
kemitraan 
mereka 
dengan 
Gojek.

2/3
mendapatkan 
manfaat dari 
fleksibilitas 
waktu dalam 
kemitraan 
mereka dengan 
Gojek.

18%
bagi mitra 
GoCar

Menyediakan posko yang aman 
untuk melindungi mitra driver kami. 
(Posko Aman) 

1

Distribusi alat kesehatan. 
(contoh: masker, pembersih 
tangan, pelindung layar) 

2

Diskon Swadaya. 
(contoh: voucher pulsa telepon 
untuk dukungan operasional)

3

*Sumber: Studi Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis, Universitas Indonesia / LD FEB UI dengan judul 
“Kontribusi Ekosistem Gojek dalam Mendukung Pemulihan 
Ekonomi Nasional selama Pandemi 2020-2021”

Aplikasi yang menyediakan berbagai fitur 
untuk membantu mengembangkan
usaha merchant Gojek.

GoBiz

Dampak Gojek terhadap merchant*

Gojek membantu UMKM pulih dan tumbuh.

Layanan pengiriman GoSend meningkatkan 
e�siensi bisnis UMKM melalui:

1/3
mitra usaha 
GoFood 
adalah 
wirausahawan 
pemula yang 
langsung “go 
digital”.

71%
penghematan 
waktu.

46%
kenyamanan 
& keamanan 
layanan

18%
peningkatan 
pendapatan 
(rata-rata),

~44%
UMKM secara 
rutin/selalu 
menggunakan 
GoSend untuk 
mengirim 
barang.

51%
layanan yang 
terpercaya.

65%
kecepatan 
pengiriman.

4/5
UMKM 
percaya 
bahwa 
GoFood 
mendorong 
pengemban-
ganbisnis 
mereka.

66%
peningkatan 
pendapatan 
(rata-rata) 
untuk mitra 
UMKM 
GoFood (pada 
tahun 2021 
dibandingkan 
dengan tahun 
2020).

9/10
mitra beren-
cana menjalin 
kemitraan 
jangka 
panjang 
dengan 
GoFood.

Pemimpin keberlanjutan dalam industri kami
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*Sumber: Studi Institusi Demografis Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis, Universitas Indonesia /LD FEB UI, 
judul “Gojek Ecosystem’s Contribution to Support National 
Economic Recovery During the 2020-2021 Pandemic.”

Nol Emisi
Transisi 100% ke
kendaraan listrik (EV)

Meningkatkan energi dan
efisiensi operasional
dalam operasi kami

Transisi kantor kami
untuk menggunakan 
terbarukan energi

Nol Sampah
Bekerja dari hulu ke hilir
untuk mempercepat penggunaan
kembali, daur ulang, dan
pengolahan sampah di
ekosistem 

Nol Hambatan
Mengurangi hambatan sosial-
pertumbuhan ekonomi untuk 
mitra driver dan merchant di
ekosistem kami

Meningkatkan keragaman, 
kesetaraandan praktik inklusi 
(DEI) dalam perusahaan kami


