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Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Layanan  

 
 

Pengaruh kebijakan pada mobilitas 
masyarakat 

Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia telah       

memberi dampak luar biasa bagi masyarakat dan       
sektor perekonomian. Kebijakan pertama    

pemerintah pusat dan beberapa pemerintah     
daerah di kawasan Jabodetabek adalah kebijakan      

kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di         
rumah pada 16 Maret 2020 lalu. 

Pemerintah daerah kemudian mulai menerapkan     
kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)      

dimulai dari DKI Jakarta pada 10 April 2020,        
termasuk pelarangan ojek online mengangkut     

penumpang di masa pandemi. 

Pelonggaran kebijakan PSBB kemudian dilakukan     

oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan      
memberlakukan PSBB transisi mulai 5 Juni 2020.       

Dampaknya, angkutan penumpang pada layanan     
ojek online kembali diperbolehkan secara bertahap      

mulai dari 10 Juni 2020. 

Akibat PSBB ini, beberapa sektor perekonomian      

menunjukkan penurunan termasuk sektor    
transportasi. Operator mengalami penurunan    

jumlah penumpang yang signifikan, termasuk     
Gojek sebagai salah satu penyedia layanan      

transportasi online di Indonesia. 
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Highlights 

Pandemi Covid-19 dan kebijakan Pembatasan     

Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan oleh       
pemerintah di Indonesia membuat sektor     

ekonomi terpukul, termasuk sektor transportasi.     
Gojek sebagai salah satu penyedia layanan      

transportasi daring berbasis aplikasi perlu     

menerapkan protokol kesehatan yang ketat agar      
dapat terus memberikan layanan yang prima      
kepada konsumen. Temuan di policy brief ini: 

● Mobilitas masyarakat untuk perdagangan,    
perkantoran, dan transportasi umum turun     

hingga 75% pada masa PSBB, dan naik perlahan        

sejak PSBB transisi. Mobilitas pada sektor      
transportasi umum sudah mulai stabil di antara       

-50% sampai -40%. 
● Keamanan dan kesehatan menjadi faktor utama      

yang dipertimbangkan oleh masyarakat dalam     
bermobilitas di masa pandemi. Masker dan      

disinfeksi kendaraan menjadi indikator penting     

bagi masyarakat dan mempengaruhi intensi     
untuk menggunakan layanan Gojek setelah     

masa PSBB. 
● 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. 
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Di era digitalisasi bisnis ini, ketersediaan data bervolume        

besar yang dapat diakses secara real time dan diakses         

secara online terbuka dapat dimanfaatkan untuk      
berbagai kepentingan studi. Diantara data-data terbuka      

tersebut yang dapat dimanfaatkan untuk studi pada       

masa pandemi ini adalah data Google dan Apple. 

Data mobilitas Google merupakan data yang      
menunjukkan kuantitas dan durasi mobilitas pengguna      

Google ke berbagai kategori tujuan mobilitas seperti:       

supermarket and pharmacy, parks, public transport,      

retail and recreation, residential, dan workplaces.      

Perubahan volume mobilitas setiap harinya akan      
dibandingkan dengan pembanding baseline, periode     

sebelum terjadinya COVID-19: periode 3 Januari sampai       

6 Februari 2020.  

Berbeda dengan data mobilitas Google, data mobilitas       

Apple menunjukkan kenaikan/ penurunan cara orang      

melakukan mobilisasi bila dibandingkan dengan periode      

pra COVID-19 untuk dua kategori mobilitas yaitu driving        
dan walking.  

Berdasarkan data mobilitas tersebut, dapat terlihat      

bahwa masyarakat memiliki pola mobilitas yang berbeda       

sejak penerapan kebijakan pemerintah di masa pandemi       

COVID-19. Hampir seluruh kategori mobilitas baik dari       
data Google maupun Apple mengalami penurunan sejak       

adanya anjuran Working from Home (WFH), walaupun       

kebijakan PSBB belum diberlakukan.  

Beberapa kategori mobilitas kecuali residential     

mengalami penurunan berkisar di angka -20% sampai       

-75% saat masa WFH. Kemudian, pada masa PSBB 1 dan          

sampai sekarang kategori-kategori mobilitas selain     
residential mengalami kenaikan.  

Kategori residential menjadi satu-satunya kategori yang      

cenderung konstan selama masa pandemi. Residential      

merepresentasikan mobilitas seseorang yang berada di      
rumah. Saat penerapan kebijakan PSBB, kategori ini       

justru mengalami peningkatan karena masyarakat lebih      

lama menghabiskan banyak waktu di rumah. Kenaikan       

tertinggi terjadi pada awal masa PSBB 1 yaitu sebesar 25          
%. 

Di sisi lain, kategori parks mengalami penurunan       

signifikan saat pemberlakuan kebijakan PSBB. Parks      

merepresentasikan mobilitas masyarakat untuk pergi ke      

taman kota atau ruang terbuka publik yang biasa        
digunakan untuk bersantai. Penurunan tertinggi sebesar      

95% terjadi di pertengahan masa PSBB 1. Meskipun        

demikian, kategori ini mengalami kenaikan secara      

perlahan setelah PSBB 1 walaupun masih tetap       
tertinggal jika dibandingkan dengan kategori lainnya. 
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Respon masyarakat terhadap Gojek 

 

Dinamika popularitas pencarian “GoRide” terjadi dalam      

9 bulan terakhir berdasarkan Google Trends pada       

periode 15 Februari - 13 November 2020. Meskipun        
mobilitas masyarakat menurun sejak periode anjuran      

WFH dan kebijakan PSBB 1, antusiasme masyarakat       

terkait GoRide justru meningkat secara signifikan pada       
awal periode PSBB Transisi 1. 

Selain Google Trends, terdapat pula pola sentimen       

masyarakat yang dikumpulkan dari platform lain. Data       

yang digunakan adalah kumpulan tweet yang diambil       

dari Twitter melalui Twitter API pada periode waktu 3         

Maret 2020 sampai dengan 30 Oktober 2020. Data yang         
digunakan adalah tweet dengan Kata Kunci “Gojek”,       

“GoRide”, dan “GoCar”. Tweet yang dianalisis adalah       

hanya tweet berbahasa Indonesia tanpa mengambil      

retweet. Terdapat 99.352 total tweet dari 71.430 akun.        

Tweet kemudian disaring berdasarkan keterkaitannya     
dengan protokol kesehatan menggunakan kata kunci      

“protokol kesehatan” sehingga menyisakan 2.225 tweet. 

 

 

Kata keamanan merupakan faktor utama yang sangat       

dirasakan positif oleh konsumen terhadap protokol      

kesehatan Gojek. Faktor keamanan ini tentu saja       

berkaitan juga dengan kata kunci utama kedua yang        

dirasakan positif oleh konsumen yaitu kesehatan. Kata       
kunci yang juga dirasakan positif oleh konsumen adalah        

penggunaan masker, lalu helm. Penggunaan masker      

yang benar oleh mitra pengemudi dan penumpang       

sangat dirasakan perlu dalam menjaga keamanan      

berkendara. Kebersihan helm juga dinilai positif oleh       

konsumen. Kata kunci driver juga menjadi hal yang        
dirasakan positif oleh konsumen. 

Konsistensi Gojek dalam mensosialisasikan dan     

membina mitra pengemudi dalam rangka penerapan      

protokol kesehatan menjadikan mereka mampu     
menjalankan praktik protokol ini di keseharian mereka.       

Untuk kata kunci helm, masker, kesehatan dan driver        

dalam hal negatif mempunyai frekuensi yang lebih       
sedikit dari positif. 

 

 

 

Keamanan dirasakan positif oleh konsumen baik dalam       

kinerja Go-Car maupun Go-Ride. Untuk Go-Car, kata       

kunci sekat yang digunakan dalam mobil dirasakan       
positif oleh konsumen. Untuk Go-Ride, masker, driver       

dan helm menjadi hal-hal yang dirasakan positif oleh        

konsumen. Kata-kata kunci negatif yang muncul dalam       

Go-Car maupun Go-Ride lebih sedikit dibandingkan      

positif. Secara keseluruhan, penerapan protokol     
kesehatan oleh Gojek di produk transportasinya      

dirasakan positif oleh konsumen. Penerapan tiga pilar       

J3K yaitu, kesehatan, kebersihan, dan keamanan yang       

mulai diluncurkan di 16 Oktober 2020 dirasakan positif        
oleh konsumen Gojek. 
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Protokol kesehatan angkutan online 

Fenomena menurunnya penumpang angkutan jalan     

terjadi di seluruh dunia dan berdampak pada para        

penyedia layanan transportasi online. Di Amerika      

Serikat, pengemudi Uber mulai menggunakan masker      

baik untuk layanan penumpang maupun pengantaran      
barang. Sementara Lyft di Inggris menyediakan masker       

untuk pengemudinya dan mulai memperkenalkan     

fasilitas sekat lyft partition pada armadanya. 

Di Afrika, penggunaan helm sendiri dan hand sanitizer        
diterapkan pada layanan transportasi online berbasis      

motor. SafeBoda adalah salah satu penyedia layanan       

yang menerapkan protokol tersebut di Uganda, Kenya,       

dan Nigeria. Khusus di Nigeria, penyedia layanan lain        

seperti Gokada dan Max juga melakukan protokol yang        
serupa. 

Di Asia, penggunaan masker oleh pengemudi layanan       

transportasi online sudah menjadi hal yang biasa.       

Malaysia (Dego), Pakistan (Bykes), Filipina (Angkas),      
Vietnam (Be), serta Bangladesh (Pathao, Obhai,      

UberMoto). UberMoto di Bangladesh menerapkan     

konfirmasi dua arah antara pengemudi dan penumpang       
agar dapat saling menjaga keamanan. 

Di Indonesia, Gojek selaku salah satu pemain utama di         

sektor transportasi online juga berupaya untuk tetap       

memberikan layanan yang terbaik bagi penggunanya di       

tengah keterbatasan layanan akibat pandemi dan      
penerapan PSBB melalui J3K. Beberapa inisiatif dan       

protokol kesehatan diterapkan dengan sangat ketat dan       

mengikuti aturan yang berlaku agar penyebaran virus       

COVID-19 dapat diminimalisir. Inisiatif yang telah      
dilakukan Gojek adalah mewajibkan penggunaan masker      

bagi pengemudi, disinfeksi kendaraan, himbauan untuk      

menggunakan helm sendiri, pengukuran suhu     

pengemudi, cap penutup kepala, fasilitas hand sanitizer,       
hingga sekat pemisah. 

Gojek juga memberikan fasilitas sekat pada ojek untuk        

lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat atas     

keamanan dan kenyamanan layanan transportasi online      
yang disediakan oleh Gojek. Beberapa inisiatif dan       

protokol kesehatan dengan standar yang sangat tinggi       

ini penting untuk memenuhi ekspektasi pengguna yang       

juga tinggi dalam hal penerapan J3K. 
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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 saat ini 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 disinfeksi kendaraan. Pada       

sisi lain, sosialisasi perlu terus dilakukan 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. 

 

 

Gojek perlu terus memelihara kualitas pelayanan yang       

saat ini sudah memiliki apresiasi positif. Apresiasi positif        
ini penting untuk dijaga karena mempengaruhi intensi       

dan penggunaan layanan. Beberapa poin peningkatan      

pelayanan yang bisa dilakukan saat pandemi untuk       

layanan Go-Ride dan Go-Car sejalan dengan      

rekomendasi kebijakan pertama yaitu adalah kebersihan      
dan protokol kesehatan. Adapun sikap penilaian positif       

yang terendah bagi pelayanan Gojek antara lain adalah        

tarif dan kualitas dari sarana pengemudi. 
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***signifikan pada 1%; ** signifikan pada 5%; hanya ditampilkan variabel yang signifikan 

Model pelayanan dan penerapan J3K terhadap      

penggunaan Go-Ride dan Go-Car menunjukkan terdapat      

pengaruh signifikan dari sikap terhadap Gojek dan J3K        

kepada intensi penggunaan yang berimplikasi kepada      
penggunaan. Hasil tersebut menunjukkan masyarakat     

yang mengapresiasi pelayanan Gojek akan terus      

menggunakannya dan pada saat pandemi berakhir akan       
lebih meningkatkan penggunaannya. 

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 sikap terhadap J3K daripada      

intensi penggunaan. Sehingga, protokol J3K yang      

dianggap penting perlu menjadi perhatian agar sikap       
terhadap J3K akan lebih positif. 

 

Intensi bermobilitas dengan Gojek 

Di sisi lain, Gojek perlu bersiap akan kebutuhan        
perjalanan yang akan meningkat setelah pandemi.      

Meskipun beberapa studi mengatakan bahwa adaptasi      

kegiatan online akan diteruskan setelah pandemi      

berakhir, terdapat beberapa kegiatan yang akan muncul       

yang tidak dapat diakomodasi dengan fasilitas online.       

Intensi penggunaan Gojek yang tertinggi adalah pada       
perjalanan sosial, kekeluargaan, atau keagamaan yang      

diduga tidak bisa difasilitasi oleh platform online. 

Selain itu, meskipun belanja secara online 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 kerja       
sama 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. 

Protokol kesehatan sebagai standar 

Kajian ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat      

akan protokol kesehatan cukup tinggi. Dengan demikian,       
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. 
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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 Jakarta Post, situs                             
penyedia layanan transportasi online , sosial media Twitter, Apple Mobility, Google Mobility, dan Google Trends. 
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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 (26-30 November 2020) dapat tergantikan. 
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