
PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk 
Paparan Publik

10 Juni 2022

Main

On-demand

E-comm

E-comm light

On-demand light

GTF

GTF light



2Public Expose 2022 

Pernyataan Berwawasan ke Depan (Forward-Looking Statements)
Dokumen ini mungkin mengandung informasi atau pernyataan berwawasan ke depan (selanjutnya secara bersama-sama disebut "forward-looking information"). Seluruh informasi yang terkandung dalam dokumen ini yang secara jelas bukan termasuk informasi historis atau yang 
harus bergantung pada kejadian di masa depan atau selanjutnya adalah forward-looking information yang dipersiapkan sampai dengan tanggal dokumen ini dan didasarkan pada opini dan estimasi manajemen dan informasi yang tersedia untuk manajemen sampai dengan 
tanggal dokumen ini. Dalam kasus tertentu, forward-looking information dapat dikenali dengan penggunaan istilah berwawasan ke depan seperti "harapkan", "mungkin", "dapat", "akan", "harus", "bertekad", "mengantisipasi", "berpotensi", "mengajukan", "memperkirakan", dan 
kata-kata, ekspresi, atau frasa serupa, termasuk juga variasi-variasinya dalam bentuk negatif atau tata bahasa tertentu, atau pernyataan bahwa kejadian tertentu "dapat" atau "akan" terjadi, atau pada saat mendiskusikan strategi. Forward-looking information didasarkan pada 
sejumlah ekspektasi internal, estimasi, proyeksi, dan asumsi saat ini, serta keyakinan bahwa, di mana dipandang wajar oleh manajemen, secara inheren bergantung pada ketidakpastian dan kontinjensi bisnis, ekonomi, kompetitif, atau lainnya. Forward-looking information bukan 
merupakan jaminan kinerja di masa yang akan datang dan melibatkan risiko yang sudah dan belum diketahui, ketidakpastian, serta faktor-faktor lain (termasuk risiko dan ketidakpastian yang terdapat dalam laporan keuangan Perusahaan dan Pembahasan dan Analisis 
Manajemen yang tersedia melalui situs web Perusahaan), yang mungkin mengakibatkan hasil, kinerja, atau pencapaian aktual menjadi berbeda secara material dari hasil, kinerja, atau pencapaian masa depan yang dipaparkan atau disiratkan oleh forward-looking information 
tersebut. Segala estimasi, strategi investasi, atau pandangan yang dicantumkan di dalam dokumen ini adalah berdasarkan kondisi pasar pada saat ini, dan/atau informasi yang disediakan oleh pihak ketiga yang tidak terafiliasi, dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa 
pemberitahuan terlebih dahulu. Sepanjang informasi tertentu dalam dokumen ini diperoleh dari sumber pihak ketiga, Perusahaan belum melakukan verifikasi informasi tersebut secara independen, dan terdapat risiko bahwa asumsi yang dibuat dan simpulan yang diambil oleh 
Perusahaan berdasarkan informasi tersebut tidak akurat. Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, Perusahaan menyangkal adanya tanggung jawab apapun untuk memperbarui informasi atau melakukan revisi terhadap forward-looking information apapun, 
baik sebagai akibat dari adanya informasi atau kejadian baru, atau lainnya. Pembaca diminta untuk berhati-hati dengan tidak bergantung secara tidak wajar pada forward-looking information tersebut.

Pengukuran Keuangan Non-PSAK
Sebagai pelengkap dari laporan keuangan konsolidasian Grup GoTo, yang disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK di Indonesia, Grup GoTo menggunakan pengukuran keuangan non-PSAK berikut termasuk pendapatan bruto, margin kontribusi dan EBITDA yang disesuaikan, 
untuk memahami dan mengevaluasi kinerja operasional utama Grup GoTo. Namun, definisi pengukuran keuangan non-PSAK Grup GoTo mungkin berbeda dari yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan lain, dan karena itu, mungkin tidak dapat saling dibandingkan. 
Selanjutnya, pengukuran keuangan non-PSAK ini memiliki keterbatasan tertentu karena tidak memasukkan dampak dari biaya-biaya tertentu yang tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian Grup GoTo yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Dengan 
demikian, pengukuran keuangan non- PSAK ini harus dipertimbangkan sebagai informasi tambahan, bukan sebagai pengganti, atau terpisah dari, pengukuran yang disusun sesuai dengan PSAK.

Pengukuran non-PSAK ini tidak ditujukan untuk menggantikan penyajian hasil keuangan Grup GoTo yang sesuai dengan PSAK. Namun, Grup GoTo meyakini bahwa penyajian EBITDA yang disesuaikan memberikan informasi tambahan kepada para investor untuk memudahkan 
perbandingan kinerja masa lalu dan kini, di luar item-item yang Grup GoTo yakini tidak menjadi indikasi dari kegiatan operasional yang sedang berlangsung dikarenakan besaran dan/atau sifat dari item-item tersebut. Margin kontribusi dan EBITDA yang disesuaikan yang disajikan 
berikut ini belum tentu dapat dibandingkan dengan pengukuran dengan istilah serupa yang disajikan oleh perusahaan- perusahaan lain, yang mungkin menggunakan dan menentukan pengukuran ini secara berbeda. Dikarenakan alasan tersebut, sebaiknya tidak 
membandingkan pengukuran non-PSAK ini dengan pengukuran yang disajikan oleh perusahaan-perusahaan lain.

Sanggahan Auditor
Grup GoTo menyajikan informasi proforma laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian apabila Tokopedia telah terkonsolidasi sejak 1 Januari 2020. Proforma laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian telah disusun berdasarkan informasi 
keuangan historis gabungan Grup GoTo, namun tidak termasuk informasi keuangan antar entitas di dalam Grup GoTo yang dieliminasi pada saat proses konsolidasi. Proforma laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tidak dapat diartikan sebagai kinerja 
keuangan atau hasil operasional Grup GoTo yang lengkap jika transaksi akuisisi telah diselesaikan pada dan untuk periode yang disajikan. Selain itu, informasi proforma tersebut disajikan hanya dengan tujuan untuk memberikan ilustrasi dan informasi serta tidak dapat menjadi 
indikasi atas hasil operasional atau kondisi keuangan Grup GoTo di masa mendatang sebagai perusahaan terbuka.

Informasi keuangan proforma yang terdapat dalam Earnings Release ini telah disiapkan dan menjadi tanggung jawab dari manajemen. Informasi proforma ini tidak diaudit, direviu, diperiksa, atau diterapkan prosedur apa pun sehubungan dengan 
informasi keuangan proforma yang terdapat dalam Earnings Release ini. Dengan demikian, tidak terdapat opini atau bentuk keyakinan lainnya sehubungan dengan dan seluruh informasi keuangan proforma yang disajikan dalam Earnings Release ini.

Informasi keuangan proforma yang termasuk dalam Earnings Release ini (i) disajikan berdasarkan informasi yang tersedia saat ini dan perkiraan serta asumsi yang diyakini oleh manajemen Grup GoTo dianggap wajar pada tanggal diterbitkannya Earnings Release ini; (ii) 
diperuntukkan hanya dengan tujuan untuk penyajian informasi; dan (iii) tidak mencerminkan semua keputusan yang diberlakukan oleh Grup GoTo setelah akuisisi.

Walaupun informasi keuangan proforma sangat berguna dalam menampilkan karakteristik keuangan entitas-entitas secara konsolidasian, hal ini tidak dimaksudkan untuk mengilustrasikan bagaimana kinerja aktual entitas-entitas tersebut secara konsolidasian jika akuisisi 
Tokopedia telah benar-benar terjadi pada tanggal akuisisi yang disajikan atau untuk memproyeksikan hasil operasional atau posisi keuangan untuk setiap tanggal atau periode di masa mendatang.

Selain itu, Grup GoTo juga menyajikan hasil untuk tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022 dalam Earnings Release ini. Informasi ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2022 dan untuk periode tiga bulan berakhir pada 31 Maret 
2022 dan 2021 yang tidak direviu dan tidak diaudit. Laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Maret 2022 dan untuk periode tiga bulan berakhir pada 31 Maret 2022 dan 2021 telah disusun dan menjadi tanggung jawab dari manajemen. Informasi keuangan 
konsolidasian untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022 dan 2021 yang ada di dalam Earnings Release ini tidak diaudit, tidak direviu, tidak diperiksa atau diaplikasikan oleh prosedur apapun. Dikarenakan hal ini, tidak ada opini atau bentuk asurans apapun yang 
diekspresikan terkait dengan informasi keuangan interim ini dan semua informasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2022 dan 2021 disajikan dalam Earnings Release ini.

Metrik Operasional
LTM ATU atau Pengguna Bertransaksi Tahunan Dua Belas Bulan Terakhir adalah jumlah pengguna unik yang bertransaksi dalam periode dua belas bulan berjalan. GTV atau Nilai Transaksi Bruto adalah nilai transaksi bruto, pengukuran operasional yang mewakili jumlah dari (i) nilai 
transaksi on-demand services; (ii) nilai transaksi barang dan jasa e-commerce; dan (iii) total volume pembayaran yang diproses melalui financial technology services kami, dengan tidak memperhitungkan transaksi antarperusahaan.-
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Prioritas Kami

4

Pertumbuhan yang 
berkualitas dan 
berkelanjutan

• Pertumbuhan yang 
didorong oleh 
pengembangan produk

• Terus meningkatkan 
penggunaan konsumen

• Fokus dalam memperkuat  
pangsa pasar di Indonesia

Fokus pada 
profitabilitas

• Terus meningkatkan 
efisiensi melalui 
peningkatkan monetisasi 
dan penurunan biaya

• Jalur yang jelas menuju 
profitabilitas

• Memperkuat posisi 
permodalan

Sinergi ekosistem

• Berinvestasi pada 
keunggulan kompetitif 
kami

• Mendayagunakan sinergi 
untuk mempercepat 
pertumbuhan dan jalur 
menuju profitabilitas
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Pertumbuhan YoY yang Kuat di Kuartal I 2022

Data di atas disajikan dalam basis proforma seolah-olah Tokopedia telah dikonsolidasikan kepada Perusahaan dari awal periode penyajian, dan tidak memperhitungkan 
transaksi antarperusahaan di antara entitas-entitas di dalam Perusahaan yang dieliminasi saat terjadinya konsolidasi.
1. GTV adalah nilai transaksi bruto yang memperhitungkan keseluruhan nilai transaksi yang terjadi dalam ekosistem GoTo.

140
Rp Triliun

+46%
(1Q22 - 1Q21)

Nilai Transaksi Bruto (GTV)1

5
Rp Triliun

+53%
(1Q22 - 1Q21)

Pendapatan Bruto

5Public Expose 2022 

656
Juta

+41%
(1Q22 - 1Q21)

Jumlah pesanan



1Q 2022 & FY 2021 

Ikhtisar Bisnis
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4

Meningkatkan Monetisasi dan 
Mendorong Pertumbuhan Pendapatan 

Pendapatan Bruto

2

Peningkatan Take 
Rate 

7

GTV

3,7%3,5%

1Q21 1Q22

53%

1Q22 
Pertumbuhan YoY 

1Q22 
Pertumbuhan YoY

46%

Public Expose 2022 



Penurunan Beban, Peningkatan Margin

Total Insentif1
Sebagai persentase dari GTV

Beban Penjualan dan 
Pemasaran

Sebagai persentase dari GTV

Margin Kontribusi2
Sebagai persentase dari GTV

Margin EBITDA yang 
Disesuaikan3

Sebagai persentase dari GTV

90 bps

40 bps

100 bps

70 bps

4Q21 vs 1Q22

8

4Q21 vs 1Q22

4Q21 vs 1Q22 4Q21 vs 1Q22

1. Total insentif mencakup nilai (i) diskon dan promosi untuk konsumen (demand incentives); dan (ii) insentif untuk mitra pengemudi dan pedagang (supply incentives).
2. Margin kontribusi adalah pendapatan bersih dikurangi beban pendapatan dan beban penjualan dan pemasaran.
3. EBITDA disesuaikan adalah rugi sebelum pajak penghasilan dengan mengecualikan (i) beban depresiasi dan amortisasi; (ii) pendapatan keuangan; (iii) beban bunga; (iv) rugi atas 

penyusutan aset tidak lancar dan aset yang dipertahankan untuk dijual; (v) pembalikan/rugi atas penyusutan investasi pada entitas asosiasi; (vi) rugi atas penyusutan goodwill; (vii) 
penyesuaian nilai wajar instrumen keuangan; (viii) beban kompensasi berbasis saham; dan (ix) item tidak berulang dan lainnya.Public Expose 2022 
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1. Penawaran Silang (Cross Selling) 2. Hyperlocal: Logistik dan Pemenuhan

Armada
Fulfillment 

Centres & Dark 
Stores

Cloud 
Kitchen

Pembayaran Pinjaman
Pengelolaan 

Kekayaan dan 
Asuransi

Iklan Solusi untuk 
Pedagang

Data & 
Informasi yang 

Lengkap

3. Teknologi Finansial 4. Value Added Services Lainnya

Cross Marketing 
dan Akuisisi 
Konsumen

LoyalitasPenghargaan

9Public Expose 2022 

Empat Area Sinergi Ekosistem GoTo
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Pengguna Lintas Platform1

Cross-Selling: Keunggulan 
Ekosistem GoTo 

10

Pengguna 
bertransaksi 

tahunan (ATU)

21% 
(11,6 juta) 

Irisan pengguna kedua 
platform di Indonesia

peningkatan jumlah 
pengguna lintas 

platform

37%

94%
tingkat rata-rata 

retensi pada bulan 
berikutnya (M+1)

… terus bertumbuh

… lebih setia

… berbelanja lebih banyak

8x
berbelanja lebih banyak 

dibanding pengguna 
satu platform

Data di atas disajikan dalam basis proforma seolah-olah Tokopedia telah dikonsolidasikan kepada Perusahaan dari awal periode penyajian. Data untuk dua belas bulan yang berakhir 
pada 31 Desember 2021.
1. Pengguna lintas platform adalah pengguna yang bertransaksi pada kedua platform Tokopedia dan Gojek.
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Hyperlocal: 
Mendorong Pertumbuhan Bisnis

11

Peningkatan pesanan 
on-demand1 di Tokopedia

Peningkatan penggunaan 
layanan on-demand Gojek 

di Tokopedia2

Penghematan signifikan 
terhadap biaya per kilometer3

10%81%34%26%18%

1.Pesanan on-demand adalah pesanan same day dan instant di Tokopedia pada Desember 2020 dan Desember 2021 sebagai persentase terhadap jumlah pesanan yang dikirimkan di 
Tokopedia.

2.Pesanan Tokopedia yang dikirimkan dengan Gojek pada Desember 2020 dan Desember 2021 sebagai persentase terhadap total pesanan on-demand di Tokopedia.
3. Perbedaan antara biaya rata-rata bulanan per kilometer pada Desember 2020 dan Desember 2021.Difference between average monthly cost per kilometer in December 2020 and 

December 2021. 
Public Expose 2022 



GoPayLater 
& GoPay Coins

1. Excluding Mitra Tokopedia.

Integrasi Tekfin: 
Melampaui Ekspektasi

12

Konversi GoPay di Tokopedia
Penjabaran GTV Tokopedia1 yang dibayar menggunakan uang elektronik, berdasarkan penyedia UE 

Diluncurkan di Tokopedia 
pada 2H21

3Q21 4Q21 1Q22

100%

76% 93%

24%

7%

GoPay Penyedia Lain

eMoney

16%

Lainnya
84%

Pilihan sarana 
pembayaran menurut GTV 

di Tokopedia 1Q22

1. Tidak termasuk Mitra TokopediaPublic Expose 2022 



Iklan

• Penggunaan algoritma 
yang lebih relevan untuk 
ROI yang lebih tinggi 

• Iklan lintas platform untuk 
penargetan konsumen 
yang lebih holistik 

Layanan Value-Added:  Tingkatkan Manfaat 
Bagi Merchant dan Mitra Driver

Analitika Data

• Pengalaman yang lebih baik 
untuk konsumen dengan 
hasil pencarian/iklan yang 
dipersonalisasi 

• Inklusi keuangan melalui 
penilaian kredit berbasis data 

• Smart batching & routing

Solusi Teknologi untuk Pedagang

• Gerbang pembayaran untuk solusi 
pembayaran digital 

• Solusi omnichannel 

• Layanan keuangan untuk 
pedagang

Meningkatkan transaksi bagi merchant dan mitra driver 



Integrasi ESG: Menciptakan Dampak Jangka 
Panjang

14

Penerbitan Laporan 
Keberlanjutan 
pertama untuk Grup 
GoTo, 
mengungkapkan 
kinerja ESG yang 
selaras dengan 
standar global

Pencatatan emisi dan 
limbah di keseluruhan 
ekosistem, untuk 
memantau pengurangan 
emisi gas rumah kaca 
(GRK) dan pengalihan 
limbah dari tempat 
pembuangan sampah 

Pengembangan sistem 
penilaian kredit untuk 
memperluas akses ke 
layanan keuangan serta 
kesempatan pendapatan 
guna meningkatkan 
kesejahteraan mitra driver 
dan keluarga mereka 

Memperluas penggantian 
bungkusan sekali pakai 
dengan bahan daur 
ulang dan bisa dipakai 
ulang, serta memberikan 
alternatif yang hemat 
biaya dan berkelanjutan 
bagi merchant 

Public Expose 2022 

Pengembangkan layanan 
dan produk keuangan 
mikro melalui kemitraan 
dengan institusi keuangan 
terdepan untuk 
menyediakan layanan 
keuangan bagi mitra driver 
- dari produk pinjaman 
mikro hingga asuransi  

∞ Transisi penggunaan 100% 
energi terbarukan di kantor 
utama kami, mulai Januari 
2022



1Q 2022 & FY 2021 

Ikhtisar Kinerja 
Keuangan
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40%
Pertumbuhan
Year on Year

Kinerja 
Keuangan
Pro forma

Take 
Rate3.6% 3.7% 3.5% [3.8]

45%

56%

GTV GoTo Pendapatan Bruto GoTo

330.2

461.6

FY 2020 FY 2021

Dalam Rp triliun

1Q21 1Q22

96.2
140.0

46%
Pertumbuhan
Year on Year

11.9
17.0

FY 2020 FY 2021

44%
Pertumbuhan
Year on Year

3.6% 3.7%
Take 
Rate

1Q21 1Q22

3.4

5.2
53%
Pertumbuhan
Year on Year

3.5% 3.7% Take 
Rate

16Public Expose 2022 



On-Demand 
Services
Dalam Rp triliun

GTV On-Demand 

1Q21 1Q22

10.4
14.9

Penanda positif terjadinya 
pemulihan pasar pasca 
pandemi COVID-19

Peningkatan Value Added 
Services mendorong 
peningkatan take rate

Peluncuran produk-produk 
baru:
• Protect+ di Indonesia
• XL dan Premium di 

Singapura
• GoCar di Vietnam

17
Informasi di atas adalah sebelum eliminasi antarperusahaan.
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58% 

Pertumbuhan Year on Year

2.0

Pendapatan Bruto On-Demand 

Take Rate
1Q21 1Q22

3.1

19.2% 21.0%

44% 

Pertumbuhan Year on Year



E-Commerce

GTV E-Commerce

Dalam Rp triliun

28%
Pertumbuhan
Year on Year

1Q21 1Q22

51.0
65.1

Frekuensi pembelian per 
pengguna tumbuh 10% YoY 
pada 1Q22

Meningkatkan integrasi 
logistik on-demand

Pertumbuhan yang baik 
dalam kategori long-tail 
(produk dengan frekuensi 
penjualan tinggi, seperti 
FMCG)

18

Note: The figures above are pre intercompany elimination.

Public Expose 2022 Informasi di atas adalah sebelum eliminasi antarperusahaan.

53%
Pertumbuhan
Year on Year

Take Rate
1Q21 1Q22
2.5% 2.9%

1.3

1.9

Pendapatan Bruto E-Commerce 



Informasi di atas adalah sebelum eliminasi antarperusahaan..
1. GTV FY2020, FY2021, dan 1Q21 tidak termasuk GTV dari bisnis dan aset yang didivestasi pada tahun 2021

Financial 
Technology 

GTV Fintech

91%
Pertumbuhan
Year on Year1

1Q21 1Q22

40.5

77.5

Integrasi GoPay pada 
platform Tokopedia 
melampaui ekspektasi

Kolaborasi pembukaan 
rekening dengan Bank Jago 

Akuisisi merchant dengan 
pertumbuhan tinggi pada 
layanan pembayaran

19Public Expose 2022 

47%
Pertumbuhan
Year on Year1

Take Rate1

1Q21 1Q22

0.2

0.4

0.6% 0.5%

Pendapatan Bruto Fintech 

Dalam Rp triliun
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Agenda RUPS Tahunan 28 Juni 2022 
Main

On-demand

E-comm

E-comm light

On-demand light

GTF

GTF light

1. Pro forma Annual Transacting Users for the last twelve months ended September 30, 2021.
2. As of September 30, 2021.
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1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan tahun buku 2021 yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, termasuk pengesahan laporan 
keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah 
diaudit oleh kantor akuntan publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) dan telah 
ditandatangani pada tanggal  27 Mei 2022 dan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et 
de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang 
dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sejauh tercermin dalam laporan tahunan Perseroan 
tahun buku 2021 dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2021.

2. Persetujuan atas penentuan gaji dan tunjangan bagi Direksi dan penentuan honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris 
Perseroan untuk tahun buku 2022.

3. Persetujuan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan  untuk 
tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan untuk menentukan honorarium Akuntan Publik tersebut.

4. Penyampaian laporan atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana.
5. Persetujuan atas pembaharuan penyerahan kewenangan kepada Dewan Komisaris atas penerbitan saham baru sehubungan 

dengan Penawaran Saham Perdana secara internasional.
6. Persetujuan atas pembaharuan penyerahan kewenangan kepada Dewan Komisaris atas penerbitan saham baru yang akan 

diberikan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau karyawan Perseroan dan anak perusahaan Perseroan 
berdasarkan Program Kepemilikan Saham.

7. Persetujuan atas perubahan status Perseroan dari perusahaan penanaman modal asing menjadi perusahaan penanaman modal 
dalam negeri.

8. Persetujuan atas peningkatan modal tanpa tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu sebanyak-banyaknya 10% dari 
modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

9. Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi.
10. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan (i) perubahan status Perseroan;  dan (ii) peningkatan 

modal ditempatkan dan disetor sebagai pelaksanaan dari peningkatan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih 
dahulu sebanyak-banyaknya 10% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan
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