
Gojek didirikan di Indonesia, 
dan beroperasi di

3 negara di
Asia Tenggara

Pertama kali diluncurkan di 
Indonesia sebagai call center
untuk melayani pemesanan
transportasi roda dua (ojek) 
dan layanan pesan-antar.

Peluncuran 
aplikasi mobile 
Gojek.

Menggabungkan 
brand Gojek di 
Asia Tenggara.

Gojek dan Tokopedia 
bergabung menjadi GoTo, 
perusahaan teknologi 
terbesar di Indonesia 
dan menjadi ekosistem 
andalan untuk keseharian.
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GoFood adalah layanan
pesan-antar makanan online 
terdepan yang terus berinovasi 
dan menawarkan pengalaman 
kuliner yang menyenangkan 
bagi pelanggan, terutama 
selama masa pandemi 
COVID-19.*

Peningkatan 
Pencapaian Gojek

Gojek adalah satu-satunya
brand lokal yang menjadi 
pahlawan selama pandemi.***

Gojek adalah unicorn startup
pertama di Indonesia.**

Pertumbuhan Gojek (per akhir Q3 2021)

>221 juta
Total Unduh

2 juta
Mitra Driver

(di Asia Tenggara)
1 juta

Mitra Usaha

Mitra usaha GoFood se-Asia Tenggara
(99% adalah UMKM)

*berdasarkan riset golbal UXAlliance & Usaria pada bulan Juli 2020 di antara 47 aplikasi pengantaran di 17 negara, GoFood mendapat peringkat 
no. 1 di seluruh dunia untuk UX (User Experience dalam aplikasi) dan peringkat no. 2 di seluruh dunia untuk CX (Customer Experience di luar aplikasi 
& setelah pembelian).
**menurut beberapa survei dari pihak ke-3.
***berdasarkan riset Blackbox bersama Toluna dengan judul “Into the Light: Memahami Apa yang Telah Berubah untuk Konsumen Selama COVID-19”.

Lembar Fakta

Gojek adalah platform on-demand terkemuka di Asia 
Tenggara dan pelopor model ekosistem multi-layanan.
Kami didirikan berdasarkan prinsip memanfaatkan teknologi untuk 
mempermudah kehidupan sehari-hari dengan menghubungkan 
konsumen ke penyedia barang dan jasa terbaik di pasar.



Gojek memiliki lebih dari 20 layanan 

Ekosistem Gojek 
dilengkapi dengan 3 Aplikasi

Aplikasi Pelanggan Aplikasi Mitra Usaha Aplikasi Mitra Driver

Layanan transportasi 
dengan taksi Blue Bird 
Group (kerja sama).

Layanan transportasi 
penumpang dengan 
sepeda motor (ojek).

Layanan kurir dan 
pengiriman.

Layanan transportasi 
penumpang dengan 
mobil.

Layanan logistik.

Layanan asisten
perjalanan.

Transportasi dan Logistik

Berita dan Hiburan

Solusi gaming dalam
satu ekosistem.

Layanan pemesanan 
dan pembelian tiket.

Layanan video 
on-demand 
menyajikan konten 
lokal unik dan 
berkualitas.

Program
Loyalitas Gojek
yang baru.

goclub

Program Loyalitas

Layanan belanja.

Layanan pesan-
antar makanan.

Layanan belanja 
bahan makanan 
yang mudah.

Sarana 
e-Commerce.

Pengantaran
 Makanan dan Belanja

Fitur carbon 
offset B2C.carbon offset

Lingkungan Hidup

Kebutuhan Sehari-hari

goservice Layanan pengurusan 
pajak dan administrasi 
kendaraan bermotor.

Layanan kesehatan
andalan yang dapat
diakses untuk semua.

Aplikasi untuk 
check-in ke 
tempat umum.

Penanganan COVID-19



Ekonomi

Mitra Driver

Di tahun 2020, Gojek berkontribusi 
Rp 249 triliun terhadap perekonomian
nasional (sama dengan 1,6% dari 
GDP Indonesia di 2020).

9 dari 10 mitra berencana menjalin 
kemitraan jangka panjang dengan GoFood.

Mitra Usaha

13%
dari mitra usaha GoFood adalah 
wirausahawan pemula yang 
langsung “go digital”.

4
dari 5

UMKM percaya bahwa GoFood
mengembangkan bisnis mereka.

66%

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

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

18% peningkatan omset (rata-rata) 
dari bisnis penjual sosial.

71% penghematan
waktu

65% kecepatan
pengiriman

51% layanan yang
terpercaya

46%
kenyamanan
dan keamanan 
layanan

Layanan pengiriman GoSend tingkatkan 
efisiensi bisnis UMKM penjual sosial melalui:

Gojek bantu UMKM pulih dan tumbuh.

Dampak Sosial dan Kontribusi Gojek
Terhadap Perekonomian Indonesia

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”.

Mitra driver Gojek tetap tangguh 
di masa pandemi.

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

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

Diskon Swadaya.
(contoh: Voucher Pulsa Telepon 
untuk dukungan operasional)

Mitra driver mengalami pemulihan 
yang signifikan melalui peningkatan 
pendapatan sebesar:

dibandingkan dengan awal pandemi.

24% bagi mitra
GoCar 18% bagi mitra

GoRide

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

4 
dari 5

mitra memiliki penghasilan yang 
cukup untuk menghidupi diri sendiri 
dan keluarganya.

4
dari 5

mitra puas dengan kemitraan 
mereka dengan Gojek.

2 
dari 3

mitra mendapatkan manfaat 
dari fleksibilitas waktu dalam 
kemitraan mereka dengan Gojek.

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


