
Platform bisnis C2C gratis untuk penjual 
dan pembeli. Alat perdagangan yang 
memungkinkan penjual menawarkan 
lebih. Terdapat Official Stores untuk 
beberapa brand terkemuka dan 42 
produk digital yang memudahkan hidup.

Marketplace dan Produk Digital 

Lebih dari 
4.500 

Nakama

Lebih dari 100 juta 
pengguna aktif bulanan 

Menjangkau lebih 
dari 98% 

kecamatan 
Indonesia

Lebih dari 500.000 
titik pembayaran 

tersebar se-Indonesia 

Lebih dari 9.4 juta 
penjual; 86.5% 

adalah pedagang 
baru

Lebih dari 350 juta 
produk terdaftar di 

platform dengan harga 
transparan

Memiliki 42 produk digital yang 
menghemat waktu konsumen 

Tokopedia adalah perusahaan teknologi 
Indonesia dengan misi mencapai 
pemerataan ekonomi secara digital. 

Sejak didirikan di 2009, Tokopedia telah 
menjadi pelopor transformasi digital di 
dalam negeri. 

Visi kami adalah menciptakan Super 
Ekosistem dimana semua orang bisa 
memulai dan menemukan apa pun.

Pengiriman yang semakin mudah 
dengan sistem fulfillment dan logistik 
terintegrasi. Pengguna tinggal memilih 
waktu penerimaan barang yang 
diinginkan dan akan diakomodir oleh 
beragam penyedia logistik di Tokopedia.

Logistik dan Fulfillment

Dompet digital, investasi terjangkau, 
kredit modal bisnis, kartu kredit virtual, 
produk proteksi, serta beragam produk 
keuangan lainnya yang terjangkau dan 
mudah diakses oleh seluruh masyarakat 
Indonesia.

Tekfin dan Pembayaran

Aplikasi Mitra Tokopedia kami 
memberdayakan retailer tradisional untuk 
mendapatkan lebih dengan menyediakan 
sarana teknologi untuk berjualan produk 
digital dan memungkinkan mereka untuk 
mengisi stok barang dengan lebih efisien.

Mitra Tokopedia

Dalam angka

Data per September 2020



Memulai 
bisnis C2C 
marketplace 

2009

2013

2014

2015

2017

2018

2019

2 juta produk yang 
terjual per bulannya 

Pelopor instant 
delivery dengan 
perusahaan 
transportasi online 

Pendanaan $1,1 
Miliar dari 
Alibaba Group

Peresmian 
Tokopedia 
Tower

Perusahaan 
pertama di Asia 
Tenggara yang 
mendapat 
pendanaan $100 
Juta dari 
Softbank dan 
Sequoia 

Best Indonesian App 
oleh Google Play 
User’s Choice 2018

Meluncurkan 
layanan gudang 
pintar

Akuisisi 
Bridestory dan 
Parentstory

Meluncurkan 
aplikasi iOs 

Pendanaan 
$1,1 Miliar dari 
Softbank 
Vision Fund 
dan Alibaba 
Group

Pelopor pergerakan teknologi di Indonesia

Company Milestone

Menerapkan 
sistem 

rekber di 
Indonesia

Memperkenalkan 
instant delivery 

melalui 
kemitraan 

dengan 
perusahaan 
transportasi 

online 

Memasuki 
kategori 
Produk 
Digital 

Memanfaatkan 
minimarket 
sebagai poin 
pembayaran 

offline

Membuka pusat 
pengembangan 
AI menggunakan 

teknologi deep 
learning dari 

NVIDIA 

Perusahaan teknologi pertama yang:


