
 
Policy Brief - Februari 2021 

Center for Policy and Public Management 
School of Business and Management 

Institut Teknologi Bandung 
 

Peran selama Pandemi COVID-19 

 

Highlights  

Pengaruh kebijakan pemerintah pada 
protokol kesehatan Gojek 

Perhatian media massa, yang ditunjukkan dari      
jumlah headline berita yang terkait dengan relasi       

Gojek dan isu pandemi COVID-19, mengalami      

peningkatan signifikan saat transisi masa     
WFH-PSBB 1 (sebesar 25% dari jumlah berita) dan        

PSBB 1-PSBB transisi 1 (sebesar 30% dari jumlah        
berita). 

Berita saat peralihan WFH-PSBB 1 didominasi oleh       

larangan pengoperasian Gojek untuk angkut     

penumpang saat PSBB 1 diberlakukan. Selain itu,       
saat peralihan PSBB 1-PSBB transisi 1 cukup       

banyak berita tentang Gojek yang beroperasi      
kembali untuk angkut penumpang di masa PSBB       

transisi 1. 
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● Gojek sudah berupaya untuk memberikan     
keamanan kepada konsumen dan mitra dalam      

menggunakan berbagai layanannya dengan    
meluncurkan protokol kesehatan di masa     

pandemi. 
● Teknologi dan inovasi Gojek melalui layanan      

Go-Food, Go-Pay, dan Go-Send mengalami     
peningkatan popularitas selama masa pandemi. 

● Masyarakat memiliki ekspektasi tinggi pada     

implementasi protokol kesehatan pada    
transportasi umum, termasuk pada program J3K      

Gojek. Ketersediaan pelayanan transportasi    
adalah salah satu hal yang paling memuaskan       

dari Gojek pada masa PSBB. 
● Mayoritas pengguna menggunakan platform    

Gojek untuk kepentingan pemesanan makanan     

dan penggunaan Go-Pay untuk pembayaran     
Go-Food 
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Pada bulan Maret (WFH), Gojek mulai mensosialisasikan       

protokol kesehatan seperti penggunaan masker untuk      

driver dan disinfeksi kendaraan. Saat PSBB 1, Gojek        

mulai memperkenalkan protokol baru seperti     
penggunaan sekat pada kendaraan, pengecekan suhu      

driver, penggunaan helm sendiri, dan pendirian posko       

aman di beberapa kota. Protokol ini untuk       

mempersiapkan beroperasinya kembali Gojek pada     

PSBB transisi 1. Selanjutnya, protokol J3K mulai muncul        
ke publik pada awal bulan Juli (PSBB transisi 1). 

Berdasarkan data yang diperoleh dari 6 situs berita,        

protokol J3K yang paling banyak mendapat perhatian       

dan sering diberitakan adalah penggunaan sekat pada       

kendaraan driver dan penggunaan masker untuk driver.       
Sedangkan komentar yang diperoleh dari situs Detik,       

diketahui bahwa masyarakat mulai mengetahui tentang      

protokol kesehatan Gojek. Protokol kesehatan yang      

paling banyak dibicarakan adalah penggunaan masker      

untuk driver dan penggunaan helm sendiri untuk       
penumpang.  

Secara umum, hal ini menggambarkan bahwa Gojek       

sudah berupaya untuk memberikan keamanan kepada      
konsumen dan mitra dalam menggunakan berbagai      

layanannya dengan meluncurkan protokol kesehatan di      

masa pandemi. 

 

 

Popularitas dan persepsi masyarakat 

terhadap berbagai layanan Gojek 

Terdapat tujuh kata yang berasosiasi dengan protokol       

J3K yang diterapkan oleh Gojek. Di antaranya adalah        

cap, desinfektan, helm, masker, sanitizer, sekat, dan       

suhu. Di antara tujuh kata tersebut, helm dan masker         

paling sering dibicarakan konsumen melalui cuitan. Kata       
‘masker’ muncul sebanyak 891 kali, dan kata helm        

muncul sebanyak ‘860’ kali. Di antara kelima item        

lainnya kata ‘suhu’ muncul paling sering dan hanya        

muncul 157 kali. Hal ini dapat menggambarkan bahwa        

helm dan masker menjadi hal yang sangat penting dan         

vital untuk konsumen. Penggunaan helm milik sendiri       

juga dirasa lebih baik oleh konsumen. Penggunaan       
masker oleh driver pun sangat penting dan harus        

diperhatikan. 

Persepsi konsumen terhadap layanan dan protokol      
kesehatan GoJek didominasi oleh sentimen positif dari       

seluruh dimensi yang dianalisis: persepsi terhadap      

GoJek, Intensi, Kepuasan, dan persepsi terhadap J3K. 
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goride dan gocar 

Model pelayanan dan penerapan J3K terhadap      
penggunaan Go-Ride dan Go-Car menunjukkan terdapat      

pengaruh signifikan dari persepsi terhadap layanan dan       

J3K kepada intensi penggunaan yang berimplikasi      

kepada penggunaan. Hasil tersebut menunjukkan     

masyarakat yang mengapresiasi pelayanan Gojek akan      

terus menggunakan Gojek dan pada saat pandemi       
berakhir akan lebih meningkatkan penggunaannya. 

Selain itu, pengguna juga mengapresiasi penerapan J3K       

pada pelayanan dengan adanya hubungan positif      
terhadap intensi pengguna. Hal ini menunjukkan      

sosialisasi J3K meningkatkan kepercayaan pengguna     

terhadap pelayanan Gojek. Adapun tingkat kepentingan      

protokol kesehatan tidak berhubungan dengan intensi      

penggunaan, hal ini diduga kepentingan lebih      
berhubungan kepada persepsi terhadap J3K daripada      

intensi penggunaan. Sehingga protokol J3K yang      

dianggap penting perlu menjadi perhatian agar persepsi       

terhadap J3K akan lebih positif. 

 

1. Penting untuk terus melakukan kampanye 

pentingnya J3K dan menjaga implementasi 

penerapannya di lapangan 

Berdasarkan model pengetahuan dan pendapat tentang      

J3K menunjukkan bahwa meskipun pengaruh ditemukan      

positif, rata-rata implementasi masih belum melebihi      

skala 4 yang merepresentasikan persetujuan.     

Peningkatan pemahaman tentang J3K dapat dicapai oleh       
media sosial seperti Instagram yang menjadi media       

utama responden dalam mengetahui protokol J3K.  

Selain itu, dalam sisi implementasi, penerapan protokol       

J3K yang penting dipastikan penerapannya adalah      
penggunaan masker bagi pengemudi dan disinfektan      

kendaraan. Disisi lain terus dilakukan sosialisasi dan       

implementasi dari protokol J3K ini akan menambah       

sentimen positif terhadap brand baik dari pengguna       

maupun pemerintah dalam mensosialisasikan pola     
hidup aman dari COVID-19. 
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2. Memelihara dan meningkatkan kualitas layanan 

Go-Ride dan Go-Car saat ini dan bersiap untuk 
kebutuhan perjalanan pasca pandemi 

Gojek perlu terus memelihara kualitas pelayanan yang       

saat ini ditunjukkan sudah memiliki apresiasi positif.       

Apresiasi positif ini penting untuk dijaga karena       

mempengaruhi dari penggunaan. Beberapa poin     

peningkatan pelayanan yang bisa dilakukan saat      

pandemi bagi pelayanan Go-Ride & Go-Car sejalan       
dengan rekomendasi kebijakan pertama yaitu adalah      

kebersihan dan protokol kesehatan. Adapun persepsi      

penilaian positif yang terendah bagi pelayanan Gojek       

antara lain adalah tarif dan kualitas dari sarana        
pengemudi. 

 

Disisi lain, Gojek juga perlu bersiap akan kebutuhan        

perjalanan yang akan meningkat setelah pandemi.      

Meskipun beberapa studi mengatakan bahwa adaptasi      

kegiatan daring akan diteruskan setelah pandemi      

berakhir, terdapat beberapa kegiatan yang akan muncul       
yang tidak dapat diakomodasi dengan fasilitas daring.       

Intensi penggunaan Gojek lebih sering tertinggi adalah       

pada perjalanan sosial, kekeluargaan, atau keagamaan      
yang diduga tidak bisa difasilitasi platform daring. 

 

Selain itu, meskipun belanja secara daring semakin       
meningkat penggunaannya, perjalanan belanja juga     

memiliki intensi yang besar. Hal ini berhubungan dengan        

fungsi dari perjalanan belanja yang sebagai ruang       

hiburan dan sosialisasi bagi masyarakat. Dalam      

mempersiapkan hal ini, Gojek dapat melakukan      
kerjasama perjalanan dengan lokasi tujuan masyarakat      

untuk fasilitasi kegiatan sosial/belanja dan juga      

menempatkan para mitra pengemudi pada lokasi      

potensial sehingga aspek kinerja pelayanan dapat      
terjaga. 
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3. Popularitas layanan Go-Ride dan Go-Car 

Berdasarkan data Google Trends, popularitas Go-Ride      
dan Go-Car mengalami penurunan selama masa      

pandemi. Meskipun demikian, popularitas kedua     

layanan ini sempat mengalami peningkatan saat PSBB       

Transisi 1 di DKI Jakarta ketika layanan ini kembali         
diperbolehkan untuk mengangkut penumpang. 

 

 
4. Persepsi Pengguna Media Sosial Terkait Go-Ride dan 

Go-Car 

Secara umum, pengguna media sosial Twitter memiliki       

persepsi positif terhadap layanan Go-Ride/Go-Car.     

Sentimen positif mendominasi pada semua dimensi,      

khususnya kata ‘aman’ dan ‘keamanan’ yang sering kali        

muncul dari cuitan pengguna media sosial Twitter       

dibandingkan dengan kata lainnya yang ada dalam       
sentimen positif. Hal ini memvalidasi bahwa konsumen       

sangat memperhatikan aspek keamanan. Dan kedua      

unit bisnis Gojek ini berhasil menyediakan layanan yang        

aman. Selain memberikan rasa aman, pelayanan juga       

memenuhi kebutuhan konsumen dalam berbagai     
kondisi yang digambarkan dalam banyaknya kata yang       

menunjukan situasi seperti kata ‘malam’, ‘pulang’, dan       

‘kerja’. Selain itu kata yang sering muncul dalam        

sentimen positif dalam penerapan J3K di layanan       

Go-Ride/Go-Car adalah kata ‘helm’, ‘sekat’, dan      
‘pelindung’. 

 

 

 
gofood 

 

1. Memelihara dan meningkatkan kualitas layanan 

Go-Food saat ini dan bersiap untuk kebutuhan 
perjalanan pasca pandemi 

Gojek perlu terus memelihara kualitas pelayanan yang       

saat ini ditunjukkan sudah memiliki apresiasi positif bagi        
layanan Go-Food. Apresiasi positif ini penting untuk       

dijaga karena mempengaruhi dari penggunaan. 

Beberapa poin peningkatan pelayanan yang bisa      

dilakukan saat pandemi bagi layanan Go-Food sejalan       
dengan rekomendasi kebijakan pertama yaitu adalah      

kebersihan dan protokol kesehatan. Adapun persepsi      

penilaian positif yang terendah bagi layanan Go-Food       

antara lain adalah tarif dan kualitas dari sarana        
pengemudi. 
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Disisi lain, Gojek juga perlu bersiap akan kebutuhan        

perjalanan yang akan meningkat setelah pandemi.      
Beberapa studi mengatakan bahwa kebiasaan pada      

masa karantina akan berjalan terus-menerus, seperti      

kebiasaan untuk pemesananan makanan yang pada saat       

pandemi semakin tinggi. Hal ini ditunjukkan pada hasil        

analisis intensi penggunaan Gojek lebih sering tertinggi       
adalah pada pemesanan makanan. 

Dalam mempersiapkan hal ini, Gojek dapat melakukan       
kerjasama dengan produsen makanan dan minuman      

agar vendor makanan yang ditampilkan dapat      

meningkat sehingga pilihan pengguna semakin beragam.      

Kerjasama ini juga dapat berkaitan dengan promo harga        

sehingga kepuasan pengguna terhadap harga akan      
meningkat. 

2. Popularitas layanan Go-Food 

Popularitas layanan Go-Food di DKI Jakarta cenderung       
konstan di awal masa PSBB dan meningkat secara        

signifikan pada saat PSBB transisi 1. Namun,       

popularitasnya kembali menurun saat PSBB transisi 2. 

 
 
3. Persepsi Pengguna Media Sosial Terkait Go-Food 

 

Pengguna media sosial Twitter sangat bergantung      

dengan layanan Go-Food pada situasi pandemi ini.       

Terlihat dari cuitan yang dikumpulkan, secara umum       

konsumen sangat menyukai Go-Food sebagai penyedia      
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layanan antar makanan online. Sentimen positif      

terbentuk secara organik pada semua dimensi terutama       

kepuasan dan intensi. Aspek sentimen positif      

menempati posisi pertama dari hasil frekuensi      
kemunculan kata ‘suka’ dalam cuitan pengguna media       

sosial Twitter. Makanan juga menjadi hal yang       

memberikan dampak baik untuk sentimen konsumen      

terhadap Go-Food dari segi dimensi intensi dan       

kepuasan. Selain itu, proses order, promo, dan       

kesehatan pun menjadi hal yang mempengaruhi      
sentimen positif terhadap layanan Go-Food. 

 

 

gosend 

Model pelayanan dan penerapan J3K terhadap      
penggunaan Go-Send menunjukkan terdapat pengaruh     

signifikan dari kepatuhan pengemudi Go-Send kepada      

J3K kepada penggunaan. Hasil tersebut menunjukkan      

masyarakat yang mengapresiasi pelayanan dan     

kebijakan J3K Gojek akan terus menggunakan Gojek.       

Dengan intensi penggunaan Go-Send masa mendatang      
berkorelasi dengan penggunaan eksisting, dapat     

disimpulkan bahwa penerapan kebijakan J3K yang baik       

juga akan meningkatkan citra brand dan mempengaruhi       
terhadap penggunaan dimasa mendatang. 

 

1. Memelihara dan meningkatkan kualitas layanan 

Go-Send saat ini dan bersiap untuk kebutuhan 

perjalanan pasca pandemi 

 

 

Gojek perlu terus memelihara kualitas pelayanan yang       

saat ini ditunjukkan sudah memiliki apresiasi positif bagi        
layanan Go-Send. Apresiasi positif ini penting untuk       

dijaga karena mempengaruhi dari penggunaan.     

Beberapa poin peningkatan pelayanan yang bisa      

dilakukan saat pandemi bagi layanan Go-Send sejalan       

dengan rekomendasi kebijakan pertama yaitu adalah      
kebersihan dan protokol kesehatan. 

Di sisi lain, Gojek juga perlu bersiap akan kebutuhan         

pengiriman barang yang akan meningkat setelah      

pandemi. Beberapa studi mengatakan bahwa kebiasaan      
pada masa karantina akan berjalan terus-menerus,      

seperti kebiasaan untuk pemesanan makanan atau      

pengiriman barang antar pengguna yang pada saat       

pandemi semakin tinggi. Dalam mempersiapkan hal ini,       

Gojek dapat melakukan kerjasama dengan pihak      
e-commerce dalam mengirimkan barang agar dalam      

rantai logistik kepatuhan akan protokol kesehatan dapat       

seragam diterapkan. Dengan kepastian protokol     

kesehatan dengan produsen barang, citra positif tidak       

hanya akan didapatkan Gojek, namun juga dari pihak        
e-commerce. 
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2. Popularitas layanan Go-Send 

Popularitas layanan Go-Send di DKI Jakarta naik       

signifikan selama masa pandemi. Popularitas tertinggi      

terjadi saat PSBB transisi 1 dan perlahan menurun sejak         
PSBB 2. Meskipun demikian, popularitasnya masih lebih       

tinggi jika dibandingkan dengan kondisi normal sebelum       

pandemi. 

 

 

3. Persepsi Pengguna Media Sosial Terkait Go-Send 

Dalam kondisi pandemi, konsumen juga merasa      
terbantu dengan layanan Go-Send untuk pengiriman      

paket dan barang. Kata ‘aman’ pun kembali muncul        

pada layanan Go-Send yang kembali memvalidasi bahwa       

keamanan menjadi faktor penting yang membentuk      

sentimen positif bagi konsumen. Harga dan keselamatan       

pun menjadi salah satu kata yang sering dibicarakan        
oleh pengguna media sosial Twitter dalam penyampaian       

sentimen positif. Penggunaan masker oleh pengemudi      

pun menjadi salah satu pertimbangan yang dibicarakan       

oleh pengguna media sosial Twitter dalam penggunaan       
jasa Go-Send. 

 

 

 

gopay 

 

1. Sosialisasi tentang pentingnya pembayaran 
elektronik dalam pandemi 

Hasil model menunjukkan kepastian persepsi terhadap      

J3K sangat penting mempengaruhi penggunaan Go-Pay.      

Hal ini menunjukkan bahwa jika pengguna lebih       
menganggap resiko infeksi COVID-19 tinggi pada      

interaksi fisik maka penggunaan pembayaran elektronik      

akan lebih tinggi. Sosialisasi akan pembayaran elektronik       

dalam mengurangi resiko COVID-19 penting dilakukan.      

Pesan penting bahwa pembayaran Go-Pay akan      
mengurangi resiko COVID-19 perlu dimasukan dalam      

kampanye Gojek. Hal ini agar memberikan kepercayaan       

pada pelayanan Go-Pay. Sosialisasi tersebut dapat      
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dicapai dengan sosialisasi pada media sosial. Saat ini        

media sosial seperti Instagram menjadi media utama       

responden dalam mengetahui protokol J3K. Terus      

dilakukan sosialisasi dan implementasi dari protokol J3K       
dan mengapa J3K ini penting akan menambah sentimen        

positif terhadap brand baik dari pengguna maupun       

pemerintah dalam mensosialisasikan pola hidup aman      

dari COVID-19. 

2. Memelihara dan meningkatkan kualitas layanan saat 

ini 

 

Gojek perlu terus memelihara kualitas pelayanan yang       

saat ini ditunjukkan sudah memiliki apresiasi positif bagi        
layanan Go-Pay. Apresiasi positif ini penting untuk dijaga        

karena mempengaruhi dari penggunaan. Beberapa poin      

peningkatan pelayanan yang bisa dilakukan saat      

pandemi bagi pelayanan Go-Pay adalah untuk      

memastikan keamanan dan kecepatan pelayanan     
Go-Pay.  

Disisi lain, Gojek juga perlu bersiap akan kebutuhan        
pengiriman barang yang akan meningkat setelah      

pandemi. Beberapa studi mengatakan bahwa kebiasaan      

pada masa karantina akan berjalan terus-menerus,      

seperti kebiasaan untuk pemesanan makanan atau      

pengiriman barang antar pengguna yang pada saat       

pandemi semakin tinggi. Kerjasama penggunaan Go-Pay      

pada berbagai platform khususnya pada platform      

pemesanan makan sangat berpotensi menjadi agenda      
peningkatan. Hal ini dikarenakan pemesanan makanan      

ditemukan akan meningkat meskipun pandemi telah      

berakhir. 

3. Popularitas layanan Go-Pay 

Popularitas Go-Pay khusus di DKI Jakarta cenderung       

konstan selama masa pandemi dan tidak berhubungan       
dengan periodisasi kebijakan. 

 

 

4. Persepsi Pengguna Media Sosial Terkait Go-Pay 

Secara umum konsumen memiliki respon dan sentimen       
positif terhadap Go-Pay. Konsumen merasa aman      

menggunakan Go-Pay dan hal tersebut berhasil      
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dianalisis melalui analisis sentimen karena aspek      

keamanan menempati posisi pertama dari tingginya      

frekuensi kemunculan kata ‘aman’. Maka, dapat      

diinterpretasikan bahwa konsumen merasa aman     
menggunakan layanan Go-Pay untuk berbagai     

kebutuhan pembayaran. Go-Pay juga berasosiasi secara      

positif dengan pulsa, donasi, asuransi, kesehatan dan       

giveaway. Salah satu fenomena yang mempengaruhi      

dinamika sentimen adalah regulasi penerapan     

pembayaran cashless yang sedang gencar dilaksanakan      

di berbagai industri baik secara online dan offline untuk         

meminimalisir penyebaran virus Covid-19 melalui uang.      
Pembayaran menggunakan Go-Pay sudah dapat diakses      

secara luas baik di toko buku, supermarket, restoran,        

kafe, maupun pembayaran aplikasi daring dan      

pembayaran produk dan jasa melalui website. 

 

Perbandingan penerapan protokol kesehatan 
 

 
Fenomena menurunnya penumpang angkutan jalan terjadi di seluruh dunia dan berdampak pada para penyedia layanan               

transportasi online. Para perusahaan aplikasi layanan ride-hailing mulai dari Amerika Serikat, Inggris, beberapa negara di               

Afrika, Asia Selatan, dan Asia Tenggara juga menerapkan protokol kesehatan untuk tetap memastikan keamanan dan               

kesehatan penumpang dalam bermobilitas. 

 

 

Insight dari stakeholders 

Kajian ini juga menerima insight dari stakeholders       

melalui Focus Group Discussion (FGD) yang      

menghadirkan Irjen. Pol. Drs. Budi Setiyadi, S.H., M.Si        
(Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan),     

Ahmad Yani, ATD., M.T. (Dir. Angkutan Jalan,       

Kemenhub), Dr. Harya Setyaka Dillon (Sekjen      

Masyarakat Transportasi Indonesia), Tri Basuki Joewono,      
Ph.D. (Akademisi, Unpar), dan Dr. Eng. Muhammad       

Zudhy Irawan, S.T., M.T. (Akademisi, UGM). Menyikapi       

hasil kajian ini, para pemangku kepentingan      

mengapresiasinya dengan sudut pandang    

masing-masing, mulai dari tanggapan terhadap     
bagaimana Gojek berperan selama masa pandemi      

hingga masa depan transportasi. 

 

POLICY BRIEF | Peran Gojek selama Pandemi COVID-19   __   _ ______    ______    ______    ___   10/12 

PERBANDINGAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN APLIKASI RIDE-HAILING 

Perusahaan  Negara  Implementasi 

Gojek  Indonesia 
Wajib masker, disinfeksi kendaraan, pengukuran suhu 
pengemudi, himbauan helm sendiri, cap penutup kepala, 
hand sanitizer, dan sekat pemisah 

Dego  Malaysia 

Penggunaan masker oleh pengemudi 
Be  Vietnam 

Angkas  Fipina 

Bykes  Pakistan 

Pathao, UberMoto, Obhai  Bangladesh  Penggunaan masker oleh pengemudi, konfirmasi silang 
pengemudi dan penumpang (UberMoto) 

Gokada, Max, SafeBoda  Nigeria 
Penggunaan helm sendiri dan penyediaan hand sanitizer 

SafeBoda  Uganda, Kenya 

Lyft  Inggris  Penggunaan masker dan lyft partition atau sekat pada 
kendaraan 

Uber  Amerika Serikat  Penggunaan masker oleh pengemudi 
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 INSIGHT DARI STAKEHOLDERS 

 

Drs. Budi Setiyadi, S.H., M.Si - DIRJENHUBDAT 
● Gojek sudah berinovasi melalui protokol 

kesehatannya 
● Apresiasi dengan penggunaan perisai (sekat), 

disinfektan, serta pengukuran suhu pengemudi 
● Implementasi kembali kepada disiplin pengemudi 

dan masyarakat, serta menjadi tantangan Gojek 
untuk terus menghimbau implementasi J3K 

 

Ahmad Yani, ATD., M.T. - DIR. ANGKUTAN JALAN 
● Gojek telah mempermudah masyarakat dalam 

bertransportasi dan merupakan alternatif yang 
menggembirakan 

● Kualitas layanan Go-Send harus lebih ditingkatkan 
karena penggunaannya meningkat pada masa 
pandemi 

● Integrasi angkutan massal dengan Gojek yang 
sudah hadir sebagai solusi first-mile dan last-mile 

 

Harya Setyaka Dillon, Ph.D. - SEKJEN MTI 
● Market sudah memfungsikan Gojek sebagai solusi 

first-mile dan last-mile (>40%) dan 50% perjalanan 
Gojek adalah dari dan ke stasiun 

● Dengan pandemi, sistem yang high-tech low-touch 
(seperti sistem pembayaran elektronik) semakin 
dilembagakan 

● Ini juga kesempatan untuk flattening the 
commuting curve  dimana 80% orang bepergian 
pada jam puncak 

 

Tri Basuki Joewono, Ph.D. - PENELITI UNPAR 
● Pandemi membuat paradigma baru bertransportasi 

dan bagaimana menyediakannya 
● Semua pihak perlu terlibat bersama dalam 

reimagine the future of transportation 

 

Dr. Eng. M. Zudhy Irawan, M.T. - PENELITI UGM 
● Penggunaan  ride-hailing akan meningkatkan 

probabilitas orang untuk menggunakan angkutan 
umum di Jakarta 

● Temuan: masyarakat yang mulai memakai Go-Food 
saat pandemi akan terus menggunakannya setelah 
pandemi 
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Peran Gojek selama pandemi 

Secara umum, popularitas 5 layanan Gojek berbeda di        
setiap periode kebijakan. Teknologi dan inovasi Gojek       

melalui layanan Go-Food, Go-Pay, dan Go-Send      

mengalami peningkatan popularitas selama masa     

pandemi. 

Hal tersebut sejalan dengan hasil survey penggunaan       

Gojek saat pandemi dan intensi menggunakan Gojek       

dimana fraksi terbesar penggunaan platform Gojek,      

mayoritas pengguna menggunakan platform tersebut     

untuk kepentingan pemesanan makanan dan     
penggunaan Go-Pay untuk pembayaran Go-Food.  

Kajian ini juga menunjukkan bahwa kesadaran      

masyarakat akan protokol kesehatan cukup tinggi.      
Sejalan dengan itu, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pada masa pandemi dan adaptasi kebiasaan baru,       

keamanan dan kesehatan menjadi prioritas     

tertinggi bagi masyarakat dalam menjalani     
kehidupan sehari-hari, 

2. Protokol kesehatan dan kebersihan menjadi norma      

yang perlu diikuti dengan standar tinggi, termasuk       

oleh Gojek, untuk memastikan bahwa pelanggan      

merasa aman, 

3. Gojek sudah berupaya untuk selalu menyediakan      

solusi melalui protokol baru yang dapat membuat       
masyarakat menggunakan layanannya dengan    

nyaman, 

4. Melihat perbandingan dengan protokol kesehatan     

lainnya, Gojek telah mengimplementasikan sebuah     

protokol kesehatan lengkap dengan standar     
tertinggi, 

5. Teknologi dan inovasi memungkinkan masyarakat     

untuk memenuhi kebutuhan hariannya seperti     

makanan, barang, dan obat-obatan selama masa      

pandemi, 
6. J3K telah dikenal sebagai protokol kesehatan      

berstandar baik untuk layanan angkutan online,      

dan 

7. Tanpa regulasi yang rigid sekalipun, para      

perusahaan angkutan dengan sendirinya harus     

menyediakan sarana transportasi yang menerapkan     
protokol kesehatan sebagai standarnya untuk     

membantu kehidupan masyarakat pada saat ini      

maupun nanti pada saat adaptasi kebiasaan baru. 

 

Policy Brief ini adalah hasil kajian antara Gojek dengan Sekolah Bisnis dan Manajemen, Institut Teknologi                             
Bandung. Data yang tersaji diperoleh dari data primer hasil survei “Pelayanan Gojek pada masa Pandemi” yang                               
didistribusikan pada 14-25 November 2020 serta pengolahan data sekunder dari media seperti Detik, CNN                           
Indonesia, CNBC Indonesia, Okezone, Sindonews, dan Pikiran Rakyat, situs penyedia layanan transportasi online ,                         
sosial media Twitter dan Google Trends melalui pendekatan analisis text mining . 
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Tujuan dan disclaimer: Penelitian dan Policy Brief menyatukan penelitian dan data yang ada untuk menjelaskan                             
pertanyaan yang berguna dan menarik untuk diskursus kebijakan. Penelitian dan Policy Brief disertai nama                           
penulis dan harus dikutip sebagaimana mestinya. Temuan, interpretasi, dan kesimpulan sepenuhnya adalah milik                         
penulis. Penulis tidak selalu mewakili pandangan Gojek, SBM ITB, ataupun pemerintah yang diwakili. Pandemi                           
COVID-19 dan respon kebijakan berkembang dengan cepat, sehingga beberapa informasi yang disajikan dalam                         
laporan singkat ini pada saat penulisan (28-31 Desember 2020) dapat tergantikan. 
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