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Gojek Investasi di Bank Jago untuk Percepat Inklusi Keuangan di Indonesia 

● Investasi dilakukan melalui bisnis layanan keuangan dan pembayaran Gojek untuk 
memberikan akses layanan perbankan digital kepada jutaan pengguna di Indonesia 

● Kolaborasi bank digital dan superapp pertama di Asia Tenggara yang akan perkuat 
akselerasi inklusi finansial di Indonesia  

JAKARTA, 18 Desember 2020 - Gojek, aplikasi layanan on-demand dan penyedia layanan 
pembayaran terdepan di Asia Tenggara, berinvestasi di PT Bank Jago Tbk yang merupakan bank 
berbasis teknologi di Indonesia. Aksi korporasi ini merupakan bagian dari rencana investasi jangka 
panjang dan kemitraan strategis untuk mendorong percepatan inklusi keuangan di Indonesia.  

Kemitraan ini menandai kolaborasi antara dua perusahaan teknologi karya anak bangsa, Gojek, pionir 
‘super app’ di Asia Tenggara yang telah menciptakan dampak posiCf berskala besar di Indonesia, dan 
Bank Jago, bank berbasis teknologi dengan layanan perbankan digital  bagi UMKM dan berbagai 
lapisan masyarakat Indonesia. Kolaborasi ini juga menambah deretan kerjasama yang telah dilakukan 
Gojek dan GoPay dengan berbagai lembaga keuangan untuk menyediakan layanan keuangan kepada 
ekosistem Gojek sejak tahun 2017.  

Tujuan utama dari kolaborasi strategis ini adalah menyediakan layanan perbankan digital melalui 
plaKorm Gojek, sehingga jutaan pelanggan Gojek dapat membuka rekening Bank Jago dan mengelola 
keuangan lebih mudah lewat aplikasi Gojek. Kolaborasi ini juga membuka potensi kerjasama dengan 
berbagai insCtusi keuangan dan perbankan lain untuk mendukung mereka menjangkau lebih banyak 
konsumen. 

Pangsa perbankan digital di Indonesia sangat luas. Indonesia merupakan negara keempat terbesar di 
dunia dengan populasi masyarakat yang belum memiliki rekening bank (unbanked popula=on). Lima 
puluh dua persen penduduk dewasa  - atau sekitar 95 juta - Cdak memiliki rekening bank  dan lebih 1

dari 47 juta penduduk dewasa Cdak memiliki akses memadai pada kredit, investasi dan asuransi . 2

Sementara di lain pihak, penetrasi smartphone di Indonesia mencapai hingga 70%-80%; hal ini 
menandakan masyarakat Indonesia secara infrastruktur siap untuk perbankan digital. 

Investasi yang dilakukan melalui bisnis layanan keuangan dan pembayaran digital ini, menjadikan 
Gojek sebagai pemegang 22% saham Bank Jago. Terlaksananya transaksi ini Cdak mengubah 
pengendalian saham di Bank Jago. PT Metamorfosis Ekosistem Indonesia (MEI) dan Wealth Track 
Technology (WTT) tetap sebagai pemegang saham pengendali dengan total kepemilikan saham 51%.  
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Andre Soelistyo, Co-CEO Gojek, mengatakan, “Investasi di Bank Jago merupakan bagian dari strategi 
bisnis jangka panjang yang akan memperkuat pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis Gojek ke 
depannya. Kemitraan dengan Bank Jago adalah sebuah pencapaian baru bagi Gojek dalam 
menyediakan berbagai solusi dari masalah sehari-hari melalui teknologi. Bank berbasis teknologi 
seperC Bank Jago akan memperkuat ekosistem Gojek sekaligus akan membuka akses yang lebih luas 
kepada layanan perbankan digital bagi masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan visi kedua 
perusahaan untuk mendorong percepatan inklusi keuangan di Indonesia. 

“Kolaborasi ini akan menjadi awal dari cara baru dalam menawarkan layanan keuangan kepada para 
pengguna Gojek. Melalui kolaborasi ini, kami juga dapat mengembangkan model agar bisa bermitra 
dengan berbagai insCtusi perbankan lainnya. Kami ingin terus meningkatkan kerjasama seperC ini, 
agar aplikasi Gojek dapat semakin menjadi andalan masyarakat dalam memenuhi berbagai 
kebutuhan finansial mereka.  

Kharim Siregar, Direktur Utama Bank Jago, mengatakan, “Kami bangga dan sangat menanC untuk 
bekerjasama dengan Gojek yang memiliki jutaan konsumen dan mitra usaha di seluruh Indonesia. 
Kami akan saling melengkapi karena Bank Jago memiliki pengalaman dan keahlian dalam memahami 
kebutuhan finansial masyarakat Indonesia.”   

“Kolaborasi strategis antara Bank berbasis teknologi seperC Jago dan super-app seperC Gojek 
merupakan yang pertama di Indonesia dan Asia Tenggara. Kolaborasi mendalam ini akan menjadi 
kunci pertumbuhan ekonomi digital Indonesia dan bisa terus menjadikan Indonesia tuan rumah di 
negeri sendiri. Sebagai bank berbasis teknologi yang dirancang khusus dengan sistem API terbuka, 
kami juga akan bekerja sama dengan pemain-pemain ekosistem digital lain untuk memperluas akses 
keuangan sekaligus mewujudkan aspirasi kami yaitu, meningkatkan kesempatan tumbuh berjuta 
insan melalui solusi finansial digital yang berfokus pada kehidupan.” 

Bank Jago didirikan pada 1992 dengan nama PT Bank Artos Indonesia (Bank Artos). Pada 2020, Bank 
Artos melakukan perubahan nama menjadi PT Bank Jago Tbk sebagai bagian dari transformasi 
perusahaan untuk menjadi bank berbasis teknologi (digital bank). Hal ini sejalan dengan aspirasi 
perusahaan untuk meningkatkan kesempatan tumbuh masyarakat melalui layanan keuangan dengan 
mengopCmalkan teknologi. 

-selesai- 

Tentang Bank Jago 

Berawal di Bandung pada 1992 dengan nama PT Bank Artos Indonesia (Bank Artos). Setelah lebih dari 27 tahun 
melayani masyarakat dengan produk perbankan konvensional, pada 2019 Bank Artos memasuki era baru yang 
ditandai dengan masuknya PT Metamorfosis Ekosistem Indonesia (MEI) dan Wealth Track Technology Limited 
(WTT) sebagai pemegang saham pengendali baru setelah melakukan akuisisi saham Bank Artos sebesar MEI 
(37,65%) dan WTT (13,35%). 

Untuk mendukung aspirasi besar bank, pada 2020 Bank melakukan perubahan nama dari PT Bank Artos 
Indonesia Tbk menjadi PT Bank Jago Tbk. 
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Bank Jago akan dikembangkan menjadi bank berbasis teknologi yang inovaCf dan siap melayani kebutuhan 
nasabah di segmen pasar Usaha Kecil dan Menengah (UKM atau SME), Ritel (Consumer) dan Mass Market, 
melalui produk dan layanan perbankan yang tertanam dalam suatu ekosistem dengan mengopCmalkan 
teknologi. 

Tentang Grup Gojek 
Gojek merupakan perusahaan teknologi terdepan di Asia Tenggara, yang memelopori model Super App 

dan ekosistem terintegrasi. Gojek didirikan dengan keyakinan bahwa teknologi dapat mempermudah 
kehidupan sehari-hari dengan menghubungkan konsumen dengan penyedia barang dan jasa terbaik di 
bidangnya.   

Sejak awal berdiri pada 2010, Gojek mengawali perjalanannya dengan layanan kurir pengantaran barang 
dan transportasi roda dua. Aplikasi Gojek pertama kali diluncurkan pada Januari 2015 di Indonesia, 
dan kini telah berkembang menjadi Super App terdepan di Asia Tenggara, menawarkan berbagai 
layanan mulai dari transportasi dan pembayaran digital, pesan-antar makanan, logisCk, dan berbagai 
layanan on-demand lainnya. 

Gojek kini beroperasi di 207 kota di lima negara di Asia Tenggara. Per kuartal keempat 2019, aplikasi dan 
ekosistem Gojek telah diunduh hampir 170 juta kali oleh pengguna Gojek di Asia Tenggara. Melansir 
data dari App Annie ‘2020 State of Mobile Report’, Gojek menjadi aplikasi on-demand paling banyak 
digunakan masyarakat Indonesia sepanjang 2019.  

Sebagai Super App, Gojek berkomitmen untuk terus menawarkan cara pintar guna memecahkan masalah 
yang masyarakat hadapi sehari-hari, sekaligus membantu meningkatkan kualitas hidup jutaan 
masyarakat pengguna aplikasi Gojek di Asia Tenggara, khususnya di sektor informal dan Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah (UMKM). Sejalan dengan misinya untuk mempermudah kehidupan sehari-hari 
serta menciptakan dampak sosial posiCf dalam skala besar bagi pengguna, mitra pengemudi, mitra 
penyedia layanan, serta mitra bisnis dan UMKM di dalam ekosistemnya, pada Agustus 2019 Gojek 
menempaC urutan ke-11 dari 52 perusahaan berskala internasional dan menjadi satu-satunya 
perusahaan dari Asia Tenggara yang berhasil masuk untuk kedua kalinya ke dalam daear Perusahaan 
yang Mengubah Dunia versi Majalah Fortune tahun 2019 (Fortune’s “Change the World” 2019). 

Aplikasi Gojek tersedia untuk diunduh melalui iOS dan Android. 

Kontak Media: 
Astried Anggraini 
Corporate CommunicaCons PT Bank Jago Tbk 
astried.anggraini@jago.com  

Audrey Petriny 
VP Corporate CommunicaCons Gojek Group 
audrey.petriny@go-jek.com  
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