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Pesan untuk
Pemangku
Kepentingan
2020 adalah tahun yang penuh tantangan. Pandemi COVID-19 telah
mengubah cara kita hidup, menghambat mobilitas kita, mengubah cara kita
menjalankan bisnis, dan masih banyak hal lainnya. Pandemi ini juga telah
mengambil jutaan nyawa orang-orang yang kita sayangi, serta menimbulkan
dampak kesehatan dan ekonomi bagi masyarakat luas. Dampak pandemi ini
dirasakan oleh semua orang, tanpa terkecuali.
Meskipun demikian, dalam situasi krisis, kita melihat pandemi ini juga telah
membangun gotong royong yang lebih kuat antara masyarakat, organisasi,
maupun negara. Pandemi ini kembali menunjukkan pentingnya kolaborasi dan
aksi bersama, dalam menyikapi tantangan yang kita hadapi bersama sebagai
bagian dari komunitas masyarakat dan dunia. Gojek pun merasakan tantangan
ini dengan sangat nyata, dan ini semakin memperkuat komitmen kami untuk
menjalankan bisnis dengan lebih baik, untuk kepentingan semua pihak di
dalam ekosistem kami, serta memastikan bahwa prinsip sustainability menjadi
fondasi dalam bisnis dan semua kegiatan kami.

Sustainability adalah bagian integral
dalam bisnis kami
Pada tahun 2020, kami merayakan hari jadi ke-10 sebagai salah satu
perusahaan teknologi terbesar di regional, yang menjadi penyedia solusi bagi
jutaan pelanggan dan mitra di seluruh kawasan Asia Tenggara. Kami percaya
bahwa pertumbuhan bisnis kami harus dilakukan secara berkelanjutan
(sustainable). Artinya, keberlanjutan (sustainability) harus menjadi bagian
integral dari budaya perusahaan kami, yang akan mentransformasi cara kami
menjalankan bisnis. Oleh karena itu, pada Oktober 2020, kami membentuk
sebuah fungsi khusus Sustainability, yang didedikasikan untuk memastikan
kami berada pada tingkat tertinggi praktik global terbaik dalam bidang lingkungan
(Environmental), sosial (Social), dan tata kelola (Governance) - atau ESG, di setiap
unit bisnis dan fungsi Gojek, di seluruh negara operasional kami.
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GoTogether

The Extra Mile

Strategi Kami ke Depan

Assurance Statement

Pendekatan strategis kami terhadap sustainability
Kami memiliki tiga pilar yang menjadi landasan bisnis dan operasional kami:
GoForward, GoGreener, dan GoTogether. Ketiga pilar ini menjadi fondasi
bisnis kami dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan perusahaan secara
strategis berkontribusi terhadap keberlangsungan perusahaan. Kami
juga menetapkan tiga komitmen ambisius, the Three Zeros (Tiga Nol) Zero Emissions (Nol Emisi Karbon), Zero Waste (Nol Sampah), dan Zero
Barriers (Nol Hambatan) - sebagai panduan kami dalam membuat semua
keputusan bisnis, dan untuk memastikan seluruh aktivitas perusahaan kami
menciptakan manfaat jangka panjang bagi manusia dan bumi.

Kolaborasi multipihak untuk solusi jangka panjang
yang bermakna
Kami tahu bahwa kami tidak dapat meraih kesuksesan dengan bekerja
sendiri. Terlebih, tantangan-tantangan paling mendesak yang dihadapi oleh
masyarakat saat ini, membutuhkan aksi kolektif. Oleh karena itu, Gojek
memastikan keterlibatan dan kolaborasi dengan seluruh pihak di dalam
ekosistem kami, agar dapat bersama-sama bergerak menuju masa depan
yang berkelanjutan atau sustainable. Termasuk diantaranya, menciptakan
komunitas khusus bagi mitra usaha GoFood kami untuk mendorong dan
memfasilitasi pertukaran pembelajaran maupun praktik bisnis terbaik antar
anggota komunitas, serta memastikan mereka siap bertransisi ke cara
menjalankan bisnis yang lebih peduli lingkungan dan berkesinambungan.

Indeks

Lampiran

Kami juga berkolaborasi dekat dengan berbagai pemangku kepentingan
dari sektor publik, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil, dalam mencari
solusi kolektif atas berbagai tantangan yang kita hadapi bersama. Termasuk
melalui Sustainability Advisory Council yang kami bentuk untuk mempercepat
pencapaian berbagai target kami, seperti elektrifikasi sistem mobilitas
di Indonesia, maupun kolaborasi eksternal lainnya, seperti keterlibatan
kami dalam Global Future Council on Urban Mobility Transitions - World
Economic Forum, National Plastic Action Partnership (NPAP), SEA circular
United Nations Environment Program (UNEP), dan berbagai inisiatif lainnya.
Di tengah pandemi, kami juga membentuk Yayasan Anak Bangsa Bisa,
organisasi nirlaba sebagai perpanjangan tangan kami dalam berkolaborasi
dengan internal Gojek dan para mitra di sektor publik maupun swasta, untuk
tanggap memberikan bantuan kepada lapisan masyarakat yang paling terkena
dampak pandemi COVID-19. YABB telah menyalurkan berbagai jenis bantuan,
mulai dari paket sembako hingga program daring untuk pengembangan
keterampilan hidup maupun bimbingan belajar sekolah untuk anak-anak,
serta inisiatif pengembangan keterampilan kewirausahaan mikro untuk
mempersiapkan partisipan dalam menghadapi perlambatan ekonomi akibat
pandemi.

Merinci perjalanan sustainability kami
Laporan Sustainability Gojek Group yang pertama akan merinci komitmen,
inisiatif, progres, tantangan, dan strategi kami ke depan. Laporan ini tidak
hanya berisi pencapaian yang membanggakan, namun juga pelajaran
berharga dalam perjalanan kami, dan hal-hal yang perlu kami terus perbaiki
melalui kolaborasi bersama berbagai mitra dengan misi yang sama, agar
dapat dengan cepat menciptakan dampak yang diinginkan dan dibutuhkan
banyak orang. Ini adalah langkah pertama dalam perjalanan yang masih
sangat panjang dan pastinya akan menantang. Kami ingin mengajak Anda
bergabung dalam transformasi sustainability kami, demi masa depan yang
lebih berkesinambungan dan sejahtera.

Kevin Aluwi dan Andre Soelistyo
Co-CEO, Gojek Group
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Laporan ini adalah laporan sustainability pertama dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, selanjutnya disebut sebagai “Gojek”. Laporan ini memaparkan kinerja kami dalam
aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (Environment, Social, and Governance atau ESG), khususnya untuk topik materialitas atau paling penting bagi para pemangku
kepentingan kami. Pelaporan kinerja ESG atau sustainability memungkinkan kami untuk memaparkan komitmen, memantau progres kami, dan membuka peluang
kolaborasi dan dialog yang lebih luas, yang dapat membantu mempercepat pencapaian target sustainability kami.

Berbeda dengan perusahaan-perusahaan lain yang telah berdiri selama puluhan tahun, platform multi layanan dan perusahaan pembayaran digital seperti Gojek memiliki
model bisnis yang relatif baru, jika dipetakan terhadap standar dan pedoman metrik ESG yang tersedia saat ini. Laporan ini akan berfokus pada topik-topik ESG yang paling
relevan dan penting bagi para pemangku kepentingan kami, juga bagi keberlanjutan kami sebagai sebuah bisnis.
Untuk mengidentifikasi topik ESG yang paling relevan dan material (penting) bagi perusahaan kami saat ini, kami melakukan evaluasi atau penilaian materialitas yang
terdiri dari konsultasi ekstensif dengan berbagai pemangku kepentingan internal dan eksternal. Para pemangku kepentingan diminta untuk menimbang secara relatif
pentingnya topik ESG dan peran yang mereka yakini dimiliki sebuah perusahaan seperti Gojek, dalam menangani atau menanggapi topik tersebut. Kami berupaya untuk
melakukan analisis materialitas yang komprehensif setiap dua tahun, untuk memastikan peta materialitas kami senantiasa relevan dengan pertumbuhan bisnis kami, serta
perubahan situasi kontekstual di setiap wilayah dan negara operasional kami.
Penilaian materialitas dirancang dan dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:
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1. Pelbagai topik ESG

2. Suara pemangku

3. Dampak terhadap bisnis

Pada fase pertama, kami mengidentifikasi 28
topik ESG yang dianggap paling relevan dengan
industri sesuai kategori produk dan layanan kami.
Untuk membuat daftar ini, kami i) melihat standar
ESG global yang disediakan oleh Sustainability
Accounting Standards Board (SASB) dan Global
Reporting Initiative (GRI), ii) mengidentifikasi topik
ESG yang dianggap relevan dengan industri kami
oleh lembaga pemeringkat seperti Morgan Stanley
Capital International (MSCI), dan iii) melakukan
pengukuran melalui perbandingan dengan rekanan
global dan pemimpin industri berdasarkan laporan
sustainability mereka yang tersedia untuk publik.

Kami mengidentifikasi pemangku kepentingan
yang bergantung pada dukungan Gojek, juga
sebaliknya, yang pengaruhnya kuat terhadap
keberlanjutan Gojek sebagai sebuah bisnis. Untuk
penilaian materialitas, kami mengikutsertakan para
investor, karyawan, pengguna aplikasi/pelanggan,
mitra (mitra driver dan mitra usaha GoFood), dan
organisasi masyarakat sipil (LSM, akademisi, thinktank, dan lembaga multilateral). Kami berkonsultasi
dan mengumpulkan masukan dari para pemangku
kepentingan melalui wawancara, diskusi kelompok
terpumpun (DKT) atau focus group discussion, dan
survei daring, untuk menilai sejauh mana topik ESG
pokok yang telah diidentifikasi dianggap penting
bagi mereka.

Kami meminta masukan dari para jajaran manajemen
senior di Gojek Group untuk menilai dampak topik
ESG yang telah diidentifikasi terhadap bisnis kami.
Untuk memastikan pandangan yang seimbang
dan representatif, kami melibatkan para jajaran
manajemen senior dari berbagai fungsi dan kantor
operasional internasional.

kepentingan
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Tinggi

Prioritas Topik ESG
1
2
3

Tingkat Kepentingan bagi
Pemangku Kepentingan

4

• Kesejahteraan Konsumen
• Keterlibatan Pemangku
Kepentingan
• Rantai Pasok yang
Bertanggung Jawab

Keamanan Data
Privasi Pengguna
Kesehatan dan Keselamatan
Mitra Driver
Respon terhadap COVID-19

• Pengembangan Sumber Daya Manusia
• Transparansi dalam Pelaporan
• Kesehatan dan Kesejahteraan Karyawan
• Pengolahan Limbah
• Kebijakan Publik
• Penelitian dan Pengembangan Produk
serta Inovasi
• Manajemen Risiko Krisis
• Praktik Ketenagakerjaan
• Kemacetan Lalu Lintas
• Kesejahteraan Komunitas

5
6

7
8
9

10
11
12

13

Sebagai hasil dari evaluasi penilaian materialitas (untuk
menemukan topik material atau paling penting),
kami mengidentifikasi 13 topik materialitas ESG,
yang oleh para pemangku kepentingan kami, dilihat
sebagai prioritas utama untuk bisnis kami. Proses
yang melibatkan para pemangku kepentingan
tidak berhenti pada penilaian materialitas saja. Di
samping penilaian materialitas secara formal ini, kami
akan terus melibatkan dan berkomunikasi dengan
grup pemangku kepentingan utama kami, untuk
memastikan pandangan dan masukan dari mereka
dapat secara sistematis membangun strategi dan
pendekatan sustainability kami.

Penggunaan dan Pengelolaan Plastik
Mata Pencaharian Mitra Driver yang
Berkelanjutan
Aksi Iklim
Keberagaman dan Inklusivitas
Pembangunan Sosial dan Ekonomi

Kami menggunakan hasil dari penilaian materialitas
tersebut sebagai panduan penyusunan Laporan
Sustainability Gojek tahun 2020 ini, termasuk dalam
menjelaskan pendekatan, target, progres, dan rencana
kami untuk 13 topik ESG pokok ini. Namun, hal ini tidak
membatasi maupun merepresentasikan sejauh mana
tanggapan atau tindakan kami terkait topik ESG pokok
lainnya. Ringkasan semua inisiatif yang telah kami
lakukan dapat ditemukan di Lampiran A.

Etika Bisnis
Kualitas Udara
Kepatuhan terhadap Hukum
dan Peraturan
Struktur Tata Kelola

Laporan ini mencakup kinerja ESG kami di Indonesia,
Singapura, Thailand, dan Vietnam, kecuali disebutkan
berbeda. Kami memiliki kantor yang membantu
memberikan dukungan teknologi di India, yang
mana relevan untuk beberapa topik ESG*, dan oleh
karenanya turut disertakan dalam laporan ini.

Rendh

• Praktik Penjualan dan
Pelabelan Produk
• Penggunaan Air

Dampak pada Bisnis
Rendah

13 topik ESG yang kami prioritaskan: Keamanan Data, Privasi Pengguna, Kesehatan dan Keselamatan Mitra Driver, Respons terhadap COVID-19, Penggunaan dan Pengelolaan Plastik, Mata Pencaharian Mitra Driver yang Berkelanjutan, Aksi Iklim, Keberagaman
dan Inklusivitas, Pembangunan Sosial dan Ekonomi, Etika Bisnis, Kualitas Udara, Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan, dan Struktur Kepemimpinan.
Kotak berwarna oranye menyoroti 13 topik ESG untuk Gojek.
* Aksi Iklim, Etika Bisnis, Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan, Keberagaman dan Inklusivitas, dan Struktur Kepemimpinan
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Jangka Waktu
Pelaporan

Standar
Pelaporan

External
Assurance

Hubungi
Kami

Periode Pelaporan

Global Reporting Initiative
(GRI)

Untuk External Assurance Report, silahkan melihat
versi bahasa Inggris dari Laporan Sustainability Gojek.

Masukan Anda penting bagi kami. Anda dapat
menyampaikan saran atau pertanyaan terkait
laporan ini dan kinerja sustainability kami melalui
sustainability@gojek.com.

Kecuali dinyatakan lain dalam laporan ini, pemaparan
kinerja ESG yang terdapat dalam laporan ini
mencakup periode Januari sampai Desember 2020.
Jika tersedia, data dan informasi tahun 2019 telah
dimasukkan guna memberikan konteks lebih lanjut,
mengingat tahun 2020 merupakan tahun yang
berbeda dari biasanya (karena pandemi COVID-19)
dan mungkin tidak mencerminkan gambaran akurat
dari kinerja kami pada beberapa indikator.

Siklus Pelaporan
Kami akan menerbitkan Laporan Sustainability setiap
tahun.

Laporan kami telah disusun sesuai dengan Standar
GRI: opsi Inti (Core). Kami menggunakan standar GRI
karena mewakili praktik-praktik terbaik secara global
dalam pelaporan sustainability.

Sustainability Accounting
Standards Board (SASB)
Kami mengaplikasikan dua standar pelaporan SASB
spesifik sektor: (i) Media dan Layanan Internet dan
(ii) Transportasi Darat. Dua standar ini menjadi acuan
dalam memberikan informasi tentang materialitas
finansial sektor spesifik yang relevan dengan Gojek.
Indeks (halaman 42-46) menyoroti berbagai
informasi yang disajikan dalam laporan sesuai standar
GRI dan SASB. Indeks ini juga mengarahkan pembaca
ke referensi yang sesuai dalam Laporan Sustainability
ini dan sumber daya terkait lainnya yang diterbitkan
oleh Gojek Group.
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sejak 2015

(96% UMKM)
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Hal-hal Utama terkait ESG

Bergabung dalam Global Future Council on Urban Mobility Transitions
- World Economic Forum, untuk merancang sistem mobilitas yang
lebih bersih, lebih berkelanjutan, mudah diakses, dan inklusif bersama
para pemimpin global dari sektor publik dan swasta

2 Juta+

mitra driver yang
sudah bergabung
dengan kami

900.000 5.000+
mitra usaha GoFood

Strategi Kami ke Depan

Meluncurkan GoGreener Carbon Offset, fitur pertama di dunia untuk
industri ride-hailing, yang memungkinkan kalkulasi serta penyerapan
jejak karbon secara individual atau Business-to-Consumers (B2C)

Statistik Bisnis

190 Juta+

The Extra Mile

karyawan di
5 negara: Indonesia,
Singapura, Thailand,
Vietnam, dan India

Bergabung sebagai Steering Committee, dan juga Innovation Task
Force serta Behaviour Change Task Force dalam Kemitraan Aksi
Plastik Nasional atau National Plastic Action Partnership (NPAP),
untuk mencari solusi yang menyeluruh (end-to-end) bagi sistem
pengelolaan sampah plastik di Indonesia
Berhasil menghindari konsumsi 13+ ton sampah plastik sekali pakai
melalui fitur alat makan berbayar yang diluncurkan sejak Agustus 2019,
serta 6,3+ ton sampah plastik sekali pakai berhasil dikumpulkan
melalui berbagai program uji coba di 2019
530.000+ mitra driver berhasil menghemat pengeluaran harian
mereka melalui program Swadaya kami
Meluncurkan strategi dan kerangka kerja Gojek Group untuk mencapai
keberagaman, kesetaraan, dan inklusivitas di seluruh negara
operasional kami
Menandatangani United Nations Women’s Empowerment Principles
(UN WEP) pada 2020, yang bertujuan untuk mendorong penerapan
kesetaraan gender, serta berkomitmen untuk menerapkan
keberagaman gender dalam panelis di setiap kegiatan diskusi yang
diselenggarakan oleh Gojek
Meluncurkan Employee Assistance Program (EAP) pada 2019; EAP
adalah layanan gratis khusus karyawan, yang menawarkan konsultasi
psikologis konfidensial dengan psikolog terlatih, konsultasi legal,
finansial, serta dukungan daring 24 jam setiap hari, untuk karywan
tetap di Indonesia (pemegang polis Allianz), India, Singapura, Thailand,
dan Vietnam.
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Penghargaan dan
Pengakuan
Brand Favorit
Indonesia
dari Blackbox
Research dan Toluna
pada 2020

#1

dalam daftar
UXAlliance
2020

Winner
Nikkei Asia
Prize 2019

Kategory Economy and
Business Innovation

#3

UN Women
2020

sebagai aplikasi yang
paling mudah
digunakan (UX) di
tingkat global

Asia-Pacific Women
Empowerment
Principles Awards Kategori Community
and Industry
Engagement

#10

#11

dalam daftar

CNBC
Disruptor 50

untuk 2020

dalam daftar
Perusahaan yang
Mengubah Dunia versi
majalah Fortune

(Fortune’s Change
the World)

pada 2019
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Tentang Kami
Misi Kami:
Mengatasi permasalahan sehari-hari,
dengan menghubungkan pelanggan
dengan para penyedia barang dan jasa
terbaik yang ada di pasar.

GoForward

GoTogether

goride
Layanan transportasi dengan
sepeda motor (ojek)

gosend
Layanan pengiriman barang

gocar
gobox

Visi Kami:
Menjadi hyperlocal marketplace yang
menghubungkan pelanggan, mitra
driver, dan mitra usaha.
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Gojek memiliki lebih dari 20 layanan.

Layanan pesan mobil

Gojek adalah platform yang menyediakan berbagai layanan
berdasarkan kebutuhan pelanggan (on-demand platform)
dan merupakan platform pembayaran serta layanan
keuangan digital yang berkantor pusat di Jakarta. Gojek
didirikan di Indonesia berlandaskan prinsip untuk
mengatasi permasalahan sehari-hari dengan menggunakan
teknologi. Gojek kini telah berevolusi menjadi platform
penyedia transportasi, pesan antar makanan, logistik,
pembayaran digital dan layanan berbasis pesanan
pelanggan lainnya di Asia Tenggara.

The Extra Mile

Layanan logistik

gofood
Layanan pesan antar
makanan

gomed

gosure
Asuransi untuk transaksi di
marketplace

goservice

E-money dan mobile payment

Layanan pulsa prabayar

gogames

Pembayaran pajak dan biaya
administrasi kendaraan

Ekosistem gaming di bawah
satu atap

goﬁtness

gonews

Layanan belanja

Layanan pemesanan sesi
olahraga secara daring

goshop
Layanan belanja

gomall
Platform e-commerce

Kami adalah pelopor perubahan
yang menghubungkan dan menjaga
perkembangan ekosistem kami.
Kami telah menjadi penghubung antara orang dengan bisnis,
antara permintaan dan layanan melalui penggunaan teknologi
dan mengembangkan ekosistem yang berisikan pelanggan,
mitra driver dan mitra pengusaha. Kami membantu mitra
driver dan mitra usaha kami untuk menjalankan usaha mereka
dan berkembang sebagai pengusaha kecil dan menengah
melalui platform kami.
Bersama dengan para mitra kami, kami bertujuan untuk
meningkatkan kualitas hidup sehari-hari jutaan pelanggan
kami di Indonesia, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Saluran berita

gotix
Layanan pembelian tiket

Donasi daring melalui kolaborasi
dengan kitabisa.com

gotagihan

Layanan pemesanan barang
kebutuhan sehari-hari secara
instan

gomart

gogive

gopay

gopulsa

goplay

Layanan pembayaran tagihan

gobluebird

Platform video on-demand yang
menyajikan konten lokal yang unik
dan berkualitas

Layanan pemesanan taksi
Blue Bird

goinvestasi
Platform investasi

Platform untuk
Pelanggan kami

Platform untuk
Mitra Driver kami

Platform untuk
Mitra Usaha kami

Memenuhi kebutuhan
sehari-hari

Mengoptimalkan
produktivitas

Meningkatkan pendapatan
dan skala usaha

• Navigasi
• Swadaya
• Keamanan
• Dukungan
untuk Mitra
Driver
• Wallet Link
• Rekap
Penghasilan

• Onboarding
yang Mulus
• Pemesan
Makanan
secara daring
• Pembayaran
Non-Tunai
• Promosi
• Titik Penjualan
(Point of
Sale/POS)
• Pelaporan

Gambaran Umum
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GoForward

GoTogether
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Strategi Kami ke Depan
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Lampiran

Perjalanan Kami
2010

Gojek memulai perjalanannya pada
2010 dengan layanan pertama kami yaitu
pemesanan ojek melalui call-center. Sejak
saat itu, Gojek telah berkembang menjadi
platform dengan lebih dari 20 jenis
layanan. Kami terus melanjutkan
perjalanan kami dengan segenap dedikasi
untuk menghadirkan pengalaman tanpa
batas bagi pelanggan dan menciptakan
dampak positif bagi jutaan mitra kami dan
bagi komunitas di tempat kami
beroperasi.

Gojek berawal
sebagai sebuah
pusat panggilan
(call center)

2016-2017

Meluncurkan aplikasi
seluler dengan
4 layanan utama:

goride
gofood
gosend
gomart

Budaya dan Misi Kami

9.

2015

Meluncurkan

gopay
gocar
Menjadi
unicorn pertama
di Indonesia

2018

2019

2020

Meluncurkan
GoPay Open Loop

Ekspansi Gojek
ke Thailand

Ekspansi Gojek ke
Vietnam dan
Singapura

Menjadi decacorn
pertama di Indonesia

Meluncurkan
aplikasi dan
brand terpadu
di seluruh
Asia Tenggara

Melakukan rebranding
Gojek di semua negara
di mana kami beroperasi

Nilai-nilai utama yang dianut oleh Gojek memungkinkan kami menjadi perusahaan yang cepat beradaptasi di segala situasi dan tetap fokus
pada memberikan dampak positif bagi masyrakat.

Bukan Tentang
Diri Sendiri

Perjuangkan Apa yang
Kamu Yakini Benar

Selalu Siap Dalam
Situasi Apapun

Sigap dan Penuh
Keberanian

Senantiasa
Professional Lebih Dari
Yang Diharapkan

It is Not About You

Stand Up for What You Believe In

Always be Prepared

Be Fast and Fearless

Earn Your Title

Bersikap Seperti
Seorang Ilmuwan

Berkolaborasi
dengan Penuh Kasih

Kritik adalah
Anugerah

Berkomunikasi dengan
Tujuan yang Jelas

Berupaya Mencapai
Yang Terbaik

Become a Scientist

Collaborate with Compassion

Criticism is a Gift

Communicate with Purpose

Shoot for Greatness

GOJEK | Laporan Sustainability 2020

Gambaran Umum

Sustainability dan Tata Kelola

GoGreener
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GoTogether

The Extra Mile

Strategi Kami ke Depan

Pendekatan terhadap
Sustainability
Di Gojek, dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi
adalah ukuran kesuksesan kami. Kami
mengintegrasikan prinsip-prinsip sustainability
dalam operasional dan pengembangan
perusahaan, serta untuk memastikan seluruh
aktivitas kami menciptakan manfaat jangka
panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Pelanggan adalah inti dari semua aktivitas tim
Product. Penting bagi kami untuk dapat
mengembangkan sarana dan ﬁtur yang
memudahkan pelanggan mengambil
keputusan yang lebih bertanggung jawab.
Bukan hanya karena isu-isu lingkungan, inklusi
sosial dan ekonomi, serta aksesibilitas
semakin marak dibicarakan, namun
mengupayakan semua hal ini adalah sesuatu
yang sudah seharusnya dilakukan.

Dian Rosanti
Head of Product Management,
Consumer Platforms

10.
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Mendengarkan pendapat
dan perspektif dari
pemangku kepentingan
Menggunakan perspektif
sains dan pendekatan
berbasis data
Mengintegrasikan
sustainability dalam inti
operasional perusahaan
Memberdayakan
pelanggan, mitra driver,
dan mitra usaha
Memanfaatkan teknologi
dan inovasi untuk
akselerasi

Assurance Statement

Indeks

Lampiran

Prinsip-prinsip berikut adalah pedoman juga fondasi bagi strategi dan pendekatan
sustainability kami. Kerangka implementasi sustainability Gojek dirancang meliputi ketiga
pilar ini - GoGreener, GoForward dan GoTogether:

Misi Sustainability
Menciptakan Dampak Positif dan Manfaat
Jangka Panjang untuk Manusia dan Bumi
Tiga Pilar Strategi Sustainability Kami

gogreener
Berfokus pada
mitigasi dampak
lingkungan dari
operasional Gojek,
serta upaya
membantu ekosistem
kami hidup
bertanggung jawab
terhadap lingkungan

goforward
Berfokus pada
peningkatan peluang
sosial dan ekonomi
bagi semua orang di
dalam ekosistem kami

gotogether
Berfokus pada

penciptaan
kesempatan dan akses
yang setara untuk

semua orang di dalam
organisasi kami,
siapapun mereka

Mengintegrasikan Praktik-Praktik Lingkungan, Sosial,
dan Tata Kelola Terbaik dalam Setiap Kegiatan Kami

Gambaran Umum

Sustainability dan Tata Kelola

GoGreener

GoForward

GoTogether

The Extra Mile

Kami Mendukung Pencapaian
Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Sustainable
Development Goals atau SDG)
Target
SDG

Pengungkapan GRI
and SASB

Target:

GRI 203-2

Target:

Target:

5.1, 5.5

Indeks

Lampiran

SDG yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menguraikan tantangan paling mendesak di dunia, dan merupakan
kerangka kerja (blueprint) bagi kita untuk menjawab tantangan ini secara kolektif. SDG yang diadopsi oleh negara-negara anggota PBB
pada 2015 menjadi panduan untuk mencapai tujuan “mengentaskan kemiskinan, melindungi bumi, dan memastikan perdamaian dan
kemakmuran bagi semua orang pada 2030”.
Di Gojek, kami berkomitmen untuk senantiasa menyelaraskan setiap aktivitas dan upaya sustainability kami dengan target-target SDG,
untuk memastikan pencapaian dampak yang nyata dan terukur secara jelas. Untuk periode pelaporan ini, kami telah menyelaraskan
pendekatan dan inisiatif sustainability kami dengan kerangka pelaporan GRI dan SASB.

Pengungkapan GRI
and SASB

Kami berupaya membangun ekosistem di mana semua mitra kami dapat
tumbuh dan berkembang. Di platform Gojek, kami akan terus mendorong
pertumbuhan yang inklusif, memberdayakan mitra driver serta usaha
mikro, kecil, dan menengah untuk meningkatkan mata pencaharian dan
ketahanan ekonomi mereka. Inisiatif utama kami termasuk peningkatan
kapasitas dan pelatihan (Bengkel Belajar Mitra untuk mitra driver dan Gojek
Wirausaha untuk mitra driver dan mitra usaha), serta akses ke kredit mikro
untuk perluasan usaha melalui program GoModal.

Target:

GRI 302-1.
SASB TC-IM-130a.1,
SASB TR-RO-110a.3

Seiring dengan upaya kami untuk menjadi platform yang netral karbon,
kami akan terus memanfaatkan sains, riset, dan teknologi terbaik untuk
membangun sistem energi dan mobilitas bersih. Inventarisasi karbon
tahunan dimulai pada 2021 untuk mengidentifikasi dan menginformasikan
transisi menuju energi terbarukan.

GRI 203-2, GRI 306-4

Sebagai upaya untuk memastikan kehidupan yang sehat dan mendorong
kesejahteraan bagi semua orang di dalam ekosistem kami, Gojek
menawarkan program dan akses ke skema jaminan sosial dan finansial,
serta perlindungan kesehatan dan jiwa bagi mitra driver. Mitra driver dapat
mengakses fitur Swadaya 2.0 di aplikasi GoPartner yang memungkinkan
mereka untuk mendaftarkan diri di berbagai asuransi swasta dan skema
jaminan dari pemerintah.

Target:

8.2, 8.3,
8.4, 8.5

GRI 203-2, GRI 302-1,
GRI 405-1.
SASB TC-IM-130a.1,
SASB TR-RO-110a.3

Kami akan terus meningkatkan upaya kami dalam berkontribusi pada
pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui diversifikasi,
teknologi, dan inovasi untuk memungkinkan semua orang yang berada di
ekosistem kami memiliki pekerjaan dan peluang yang layak dalam ekonomi
digital. Kami berkolaborasi dengan PromoGo untuk memberikan peluang
penghasilan tambahan bagi mitra driver dengan membawa iklan sambil
mengemudi. Kami juga meluncurkan GoCek, fitur di aplikasi kami yang
dapat digunakan mitra driver dalam waktu luang mereka untuk melakukan
tugas tambahan dan mendapatkan penghasilan tambahan.

GRI 405-1

Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi area prioritas
Gojek. Inisiatif kami saat ini adalah mengadvokasi perempuan untuk
mengambil posisi kepemimpinan, meningkatkan kesadaran melalui acara
dan webinar, serta mendirikan Kelompok Sumber Daya Karyawan
(employee resource group) Women@Gojek sebagai bagian dari upaya kami
yang lebih luas untuk mendorong keberagaman, kesetaraan, dan inklusi.
Pada 2020, kami membuka fasilitas penitipan anak (daycare) di Kantor
Pusat di Jakarta, dan ruang menyusui telah disediakan sejak 2019 di
seluruh kantor kami.

Target:

GRI 203-2

Sebagai upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan di seluruh ekosistem,
kami membantu mitra driver dan mitra usaha dengan membuka akses
ke skema perlindungan finansial dan sosial, mendiversifikasi peluang
menghasilkan pendapatan melalui platform kami, dan berinvestasi dalam
inisiatif peningkatan keterampilan guna mencapai inklusi yang lebih luas
dalam ekonomi digital.

Pendekatan dan inisiatif utama Gojek di tahun 2020

Sustainable Development Goals, United Nations Department of Economic and Social Affairs: Sustainable Development; https://sdgs.un.org/goals
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Target
SDG

1.1, 1.4

3.8, 3.9

Strategi Kami ke Depan
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7.2, 7.3

10.4

Pendekatan dan inisiatif utama Gojek di tahun 2020

Silakan lihat Lampiran D untuk mendapatkan penjelasan rinci tentang SDG.
Silakan lihat Indeks GRI dan Indeks SASB untuk mendapatkan deskripsi pengungkapan yang sesuai.

Gambaran Umum

Sustainability dan Tata Kelola

Target
SDG

Pengungkapan GRI
and SASB

Target:

GRI 302-1, GRI 305-1,
GRI 305-2,
GRI 305-3,
SASB TC-IM-130a.1,
SASB TR-RO-110a.1,
SASB TR-RO-120a.1

11.2

Target:

12.2, 12.4,
12.5

Target:

13.2, 13.3

GoGreener

GoForward

GoTogether

The Extra Mile

Strategi Kami ke Depan

Assurance Statement

Target
SDG

Pengungkapan GRI
and SASB

Kami berupaya untuk menyediakan sistem mobilitas yang terjangkau,
mudah diakses, dan berkelanjutan. Fitur GoTransit membantu mewujudkan
sistem mobilitas terintegrasi di mana mitra driver menjadi penyedia
konektivitas first mile dan last mile, untuk mendorong penggunaan
transportasi umum.

Target:

GRI 305-1, GRI 305-2,
GRI 305-3. SASB TRRO-110a.1, SASB TRRO-120a.1

GRI 302-1, GRI 305-1,
GRI 305-2,
GRI 305-3, GRI 305-7,
GRI 306-4,
SASB TC-IM-130a.1,
SASB TR-RO-110a.1,
SASB TR-RO-120a.1

Sebagai upaya kami untuk berkontribusi dalam konsumsi dan produksi
yang bertanggung jawab, kami memulai program untuk mengurangi plastik
sekali pakai sambil terus berinovasi untuk mencegah pencemaran limbah di
ekosistem kami.

Target:

GRI 302-1, GRI 305-1,
GRI 305-2, GRI 305-3.
SASB TC-IM-130a.1,
SASB TR-RO-110a.1,
SASB TR-RO-110a.3

Di semua negara tempat kami beroperasi, kami mengikuti kebijakan
pemerintah dan tujuan jangka panjang untuk mengatasi isu perubahan
iklim dengan cara meningkatkan kesadaran serta meningkatkan mitigasi
dan ketahanan ekosistem kami terhadap risiko dan adaptasi perubahan
iklim di dalam ekosistem kami. Pengurangan karbon melalui fitur GoGreener
Carbon Offset di aplikasi kami telah didaftarkan ke Sistem Pendaftaran
Nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
untuk mendukung target Pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi
sebesar 29% pada tahun 2030.

Target:

Pendekatan dan inisiatif utama Gojek di tahun 2020

12.2, 12.4,
12.5

15.2

16.3, 16.5,
16.6

GRI 305-1, GRI 305-2,
GRI 305-3,
GRI 305-7. SASB TRRO-110a.1, SASB TRRO-120a.1

GRI 418-1, GRI 205-3,
GRI 206-1, GRI 307-1,
GRI 419-1.
SASB TC-IM-203a 1-2,
SASB
TC-IM-220a.1-3, SASB
TC-IM-520a.1

Indeks

Lampiran

Pendekatan dan inisiatif utama Gojek di tahun 2020

Untuk dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam melindungi
kehidupan di bawah air dan kehidupan di darat, kami sedang menyelesaikan
inventarisasi emisi gas rumah kaca (GRK) kami, yang mencakup emisi
Cakupan 1, 2, dan 3. Hasilnya akan menjadi landasan kami dalam
mengembangkan dan mengukur inisiatif untuk mengurangi emisi gas
rumah kaca.
Selain itu, mulai tahun 2021, kami akan mengadakan penghitungan sampah
plastik secara tahunan, untuk mengidentifikasi strategi terbaik dalam
mengurangi jejak limbah kami.

Di negara tempat kami beroperasi, kami mematuhi semua hukum dan
peraturan yang berlaku untuk bisnis kami. Kode Etik kami secara eksplisit
melarang karyawan terlibat dalam korupsi dan penyuapan. Semua karyawan
kami sudah mengikuti pelatihan wajib tentang Kode Etik saat orientasi dan
kami mempunyai pelatihan tahunan untuk mendorong praktik-praktik bisnis
yang etis di seluruh organisasi.

Silakan lihat Lampiran D untuk mendapatkan penjelasan rinci tentang SDG.
Silakan lihat Indeks GRI dan Indeks SASB untuk mendapatkan deskripsi pengungkapan yang sesuai.

Sustainable Development Goals, United Nations Department of Economic and Social Affairs: Sustainable Development; https://sdgs.un.org/goals
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Sustainability dan Tata Kelola

GoGreener

GoForward

Tanya Jawab dengan Group
Head of Sustainability,
Tanah Sullivan

GoTogether

The Extra Mile

Strategi Kami ke Depan

Assurance Statement

Dengan kurang dari 10 tahun waktu yang dimiliki untuk mencapai seluruh
tujuan SDG, kita perlu bergerak sekarang. Waktu sudah mendesak,
dan kami tahu ini penting. Untuk itu, kami menetapkan rangkaian
komitmen yang tidak hanya sangat ambisius, namun kami pastikan
juga dapat diukur dengan jelas, untuk memantau progres secara tertib
dan berkala. Komitmen ini pun dipastikan sejalan dengan target-target
SDG yang paling relevan dengan Gojek, di mana kami dapat memberikan
kontribusi yang paling signifikan.

Komitmen Sustainability 2030

Zero Emissions

Bagaimana Gojek mendefinisikan sustainability dan apa
tujuan serta komitmen utama perusahaan?
Inti dari pendekatan bisnis Gojek adalah mewujudkan masa depan
yang sustainable bagi semua pemangku kepentingan kami: karyawan,
pelanggan, mitra driver, dan mitra usaha, serta seluruh komunitas
di mana kami beroperasi. Bagi kami, sustainability bertujuan untuk
memastikan perusahaan kami dapat menciptakan manfaat jangka
panjang, tidak hanya bagi pemegang saham, tetapi juga bagi semua
pemangku kepentingan di ekosistem kami.
Kami melakukan ini dengan mentransformasi cara kami melakukan
bisnis, dan terus menyempurnakan aktivitas operasional kami, agar
dapat memecahkan tantangan terbesar yang sedang dihadapi
masyarakat saat ini seperti perubahan iklim, pembangunan
berkelanjutan, dan kesenjangan sosial. Kami lahir di Indonesia - salah
satu ekonomi terbesar namun masih tergolong berkembang (developing)
di dunia, degan misi menyelesaikan permasalahan masyarakat seharihari. Misi ini tetap terus hidup dan kami jalani. Hanya saja sekarang, kami
menempatkan pertimbangan sosial dan lingkungan pada inti setiap
strategi dan aktivitas bisnis kami.

13.
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(Nol Emisi Karbon)

Zero Waste
(Nol Sampah)

Zero Barriers
(Nol Hambatan)

Berfokus pada evaluasi dampak lingkungan
dari ekosistem kami, dengan
mengidentifikasi baseline melalui
penghitungan karbon yang komprehensif
untuk emisi Cakupan 1, 2, dan 3, transisi ke
kendaraan bertenaga listrik, peningkatan
efisiensi operasional, dan integrasi lebih
banyak praktik bisnis yang sustainable
untuk meraih target karbon netral.

Berfokus pada pengurangan dan
pemrosesan sampah atau limbah dari
kegiatan operasional dan ekosistem kami
sendiri, melalui kolaborasi dengan penyedia
solusi di sisi hulu ke hilir yang dapat
mempercepat upaya pemanfaatan kembali
(reuse), daur ulang (recycle), dan pengolahan
limbah - dimulai dengan plastik sekali pakai.

Berfokus pada pengurangan hambatan
pertumbuhan sosial ekonomi mitra driver
dan mitra usaha di ekosistem kami. Kami
memulainya dengan membangun
ketahanan mitra agar siap menghadapi
masa-masa sulit yang tidak pasti,
melalui diversifikasi peluang penghasilan,
maupun berbagai pelatihan untuk
peningkatan kapasitas.

Indeks

Lampiran

Bagaimana Anda memastikan bahwa isu-isu
sustainability diintegrasikan ke dalam strategi di seluruh
perusahaan?
Pertama-tama, kami tidak memandang sustainability sebagai serangkaian
isu terpisah yang perlu kami tangani. Sustainability sudah terintegrasi ke
dalam cara kami mengidentifikasi dan menangani semua risiko di seluruh
perusahaan. Misalnya, isu sustainability seperti perubahan iklim dan
peningkatan kasus banjir atau panas ekstrem berdampak langsung pada
kegiatan bisnis kami. Kantor pusat kami terletak di salah satu negara
yang paling rentan dan mudah terpapar risiko terkait iklim, dan kami tidak
meremehkannya.
Selanjutnya, kami telah melakukan evaluasi dan pemetaan atas
masalah lingkungan, sosial, dan ekonomi yang paling relevan dan kritis
bagi semua lini bisnis kami, dan mengintegrasikannya ke dalam sistem
manajemen risiko yang digunakan di seluruh organisasi kami. Sistem
Manajemen Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Management
System atau ESMS) menguraikan kebijakan dan prosedur untuk
memastikan bahwa risiko dan masalah ESG diidentifikasi, diprioritaskan,
dan dikelola secara konsisten dan tepat, serta diintegrasikan ke dalam
sistem Manajemen Risiko Perusahaan (Enterprise Risk Management atau
ERM) Gojek Group yang lebih luas.
Kami juga memastikan bahwa:
Semua aktivitas yang ditentukan dalam ESMS selaras dengan
undang-undang nasional yang berlaku dan standar global
yang relevan atau standar industri spesifik tentang kinerja ESG
perusahaan.
Sebagai bagian dari ERM di seluruh perusahaan, risiko ESG ditinjau
secara berkala untuk memastikan kehati-hatian dan konsistensi
yang berkelanjutan.
ESMS berfungsi sebagai masukan utama untuk Laporan Sustainability
tahunan kami guna memastikan akuntabilitas dan transparansi dari
komitmen kami, dan memastikan agar pelaksanaannya sejalan
dengan standar yang diakui secara global.
Upaya-upaya ini hanyalah beberapa perubahan penting yang kami
lakukan untuk memastikan bahwa risiko ESG yang relevan diprioritaskan
dan dimasukkan ke dalam kebijakan dan kerangka kerja perusahaan
kami, sehingga kami memiliki tata kelola yang tepat untuk semua
masalah ESG.

Menjalankan
Bisnis dengan
Benar
Gojek berupaya untuk menciptakan manfaat jangka
panjang bagi para pemangku kepentingan dengan
menerapkan standar tinggi bagi tata kelola perusahaan di
semua lapisan organisasi. Struktur kepemimpinan dan
proses manajemen kami menjadi landasan kegiatan
operasional yang etis, mematuhi hukum dan peraturan
setempat serta menjaga privasi pengguna dan
keamanan data untuk memupuk kepercayaan dalam
ekosistem kami.

Sustainability dan Tata Kelola

Struktur
Kepemimpinan
Kami yang
Kuat
Gojek berkomitmen untuk senantiasa
berada dalam level transparansi
tertinggi, dalam cara kami menangani
isu-isu ESG di seluruh bidang usaha
kami. Untuk memastikan akuntabilitas
penuh atas strategi sustainability
kami, fungsi Sustainability Gojek
melapor langsung kepada Co-CEO,
yang diawasi oleh Dewan Komisaris
dan jajaran Manajemen Senior.
Struktur ini mencakup dewan dan
komite-komite yang ada di bawahnya
ini, serta terhubung ke seluruh
organisasi dan semua karyawan
melalui jajaran Manajemen Senior dan
Working Group.

GoGreener

Tata Kelola dan Pengawasan

Gambaran Umum

Struktur kepemimpinan kami
bertanggung-jawab untuk mengawasi
strategi, peraturan, dan praktik yang
terkait dengan semua topik penting,
menetapkan target dan tujuan
sustainability, mengkaji kinerja
perusahaan secara berkala dan
memberikan rekomendasi untuk terus
meningkatkan kinerja kami.
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GoForward

GoTogether

Co-CEOs

Group Head
of Sustainability

The Extra Mile

Strategi Kami ke Depan

Assurance Statement

Dewan Komisaris

Leadership Advisory
Dewan Direksi

Working Group
Fungsi
Sustainability

Memiliki anggota di seluruh fungsi dan
tim utama untuk memimpin penerapan
sustainability ke dalam kegiatan
operasional dan praktik-praktik utama
perusahaan.

Sustainability
Advisory Council
Pakar, praktisi, dan akademisi yang
memiliki perspektif imparsial dalam
memvalidasi target dan milestones
sustainability

Eksternal

Indeks

Lampiran

Sustainability
Advisory Council
Kami telah membentuk Sustainability Advisory Council, yang beranggotakan
berbagai pakar dari sektor akademik, lembaga multilateral dan lembaga
swadaya masyarakat (LSM). Sustainability Advisory Council memberikan
masukan secara independen kepada fungsi Sustainability Gojek tentang
praktik-praktik terbaik pelaksanaan ESG, pengukuran metrik pencapaian,
serta memberikan rekomendasi untuk memastikan bahwa
komitmen-komitmen Gojek sudah selaras dengan target global, kerangka
kerja dan akreditasi internasional, serta SDG. Kelompok ini memiliki perspektif
yang netral terhadap upaya sustainability yang dilaksanakan oleh Gojek, dan
memastikan adanya ketidakberpihakan, akuntabilitas dan kredibilitas di dalam
upaya mencapai komitmen yang sudah dibuat.
• Prof. Ir. Achmad Djunaedi, Research Advisor, Center for Digital Society
• Arfan Arlanda, CEO dan Founder, Jejak.in
• Beni Suryadi, Manager, ASEAN Climate Change and Energy Project
(ACCEPT), ASEAN Centre for Energy (ACE)
• Fabby Tumiwa, Executive Director, Institute for Essential Services Reform
(IESR)
• Hidayah Hamzah, Manager, National Plastic Action Partnership, Indonesia
• Jamshed Kazi, Representative and Liaison to ASEAN, UN Women
Indonesia
• Justin Wood, Vice-President, Alliance to End Plastic Waste
• Dr. Ke Wang, Knowledge Lead, Platform for Accelerating the Circular
Economy (PACE)
• Maggie Lee, Lead, Plastic Program, Verra
• Margaret Jackson, Deputy Director of Climate and Advanced Energy,
Atlantic Council
• Dr. Turro Wongkaren, Kepala Lembaga, Lembaga Demograﬁ FEB
Universitas Indonesia
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Gojek berkomitmen untuk menjalankan bisnisnya sesuai dengan tingkat integritas dan standar
etika tertinggi. Kami mendukung hak asasi manusia yang diproklamasikan secara internasional
dan memastikan karyawan, mitra driver, dan mitra usaha kami tidak terlibat dalam segala
bentuk pelanggaran hak asasi manusia.
Kami telah menyiapkan Kode Etik untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang etis ke dalam
organisasi kami. Semua karyawan, dewan direksi, kontraktor, mitra driver, dan mitra usaha,
konsultan, dan pihak-pihak lain yang mungkin terkait dengan kami dalam melakukan pekerjaan
atau memberikan layanan diharapkan untuk mengikuti Kode Etik.

Elemen-elemen Utama dalam Kode Etik Gojek
Pendekatan sistemis dan terbaik untuk aspek
manajemen risiko sangatlah penting bagi
perusahaan. Di luar risiko ﬁnansial, ada risiko
lingkungan, sosial, dan reputasi. Kami
mengedepankan tata kelola perusahaan yang
baik, etika bisnis, dan transparansi sambil
menerapkan kontrol internal yang kuat. Kami
tahu perubahan iklim sedang terjadi dan
beberapa pemangku kepentingan kami sangat
rentan terhadap risiko terkait iklim, jadi kami
harus melakukan yang terbaik sekarang untuk
memastikan adanya ketahanan di masa
depan.

Amaresh Mohan
Global Head of Risk
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Menghargai Satu
Sama Lain
Menciptakan lingkungan kerja yang
bebas dari diskriminasi, pelecehan, dan
segala bentuk kekerasan.

Menghindari Konﬂik
Kepentingan
Melakukan yang terbaik bagi perusahaan
dan pemangku kepentingan.

Menjaga
Kerahasiaan
Menjaga informasi yang ada dan yang
diterima dari pelanggan, mitra driver, dan
mitra usaha, atau informasi di bawah
perjanjian kerahasiaan (non-disclosure
agreement).

Melindungi
Aset Kami
Menghindari penggunaan kekayaan intelektual
kami secara tidak sah dan menggunakan
peralatan, perlengkapan, dan sumber daya
perusahaan dengan bijak.

Memastikan Integritas dan
Tanggung Jawab Finansial
Memastikan keuangan perusahaan dikelola
dengan baik dan laporan ﬁnansial yang lengkap
dan akurat.

Menerapkan Kebijakan
Anti-penyuapan
Dilarang memberi dan menerima suap dalam
bentuk apapun (moneter dan non-moneter).

Lampiran

Kami memiliki Kebijakan Pelaporan Pelanggaran
(Whistleblowing Policy) untuk mendorong seluruh pemangku
kepentingan di Gojek agar jeli dan berperan aktif dalam
mengidentiﬁkasi dan melaporkan tanda-tanda perbuatan
salah atau aktivitas kriminal. Kami juga melarang
pembalasan terhadap siapa pun yang melaporkan atau
berpartisipasi dalam penyelidikan kemungkinan
pelanggaran Kode Etik kami.
Kami meluncurkan Kebijakan Anti-penyuapan dan
Anti-korupsi (Anti-Bribery and Anti-Corruption atau ABAC)
pada 2016. Sepanjang 2019 dan 2020, tim Public Policy and
Government Relations (PPGR) kami melakukan penilaian
atas kerangka kebijakan nasional dan internasional
mengenai korupsi, untuk merancang dan membangun
kerangka kerja dan prosedur yang tepat untuk Gojek.
Kebijakan ABAC yang direvisi tidak hanya mematuhi
peraturan setempat, tetapi juga mengikuti standar yang
ditetapkan oleh US Foreign Corrupt Practice Act (FCPA)
danUK Bribery Act. Pada praktiknya, kami memastikan
semua karyawan kami menjalani program pelatihan
terperinci tentang Kode Etik kami. Kami juga mengadakan
program pelatihan tahunan yang mencakup
elemen-elemen penting dari etika bisnis seperti
anti-penyuapan, anti-korupsi, dan anti-pencucian uang.
Sebagai hasil dari mekanisme tata kelola yang kuat, budaya
kerja yang transparan, dan tanggung jawab sebagai
corporate citizen, tidak ada insiden korupsi yang
terkonﬁrmasi yang melibatkan Gojek, karyawan kami, dan
hubungan kami dengan mitra bisnis. Kami juga tidak ikut
serta dalam tindakan yang melanggar peraturan tentang
anti-penyuapan, perilaku anti-persaingan, praktik anti-trust
dan/atau monopoli selama periode pelaporan.
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Di Gojek, tim Hukum and Kepatuhan bertindak sebagai sebagai penjaga gerbang dalam mengelola dan
memastikan pemenuhan terhadap semua peraturan lokal, nasional, dan regional.
Model bisnis yang kami jalankan ini relatif baru, di mana sering kali regulasi mengikuti inovasi di sektor
ini dan berkembang dari waktu ke waktu. Di bawah ini adalah beberapa tindakan yang kami ambil untuk
secara proaktif mengelola regulasi.

Memberikan dampak sosial dan ekonomi
yang positif bagi mitra dan pelanggan kami
adalah hal pertama dan terpenting yang
sudah menjadi bagian dari DNA Gojek.
Beroperasi sesuai dengan hukum dan
peraturan adalah hal mendasar. Namun,
penting juga bagi kami untuk berbagi visi
dengan pemerintah melalui jalur yang tepat.
Dukungan pemerintah akan menjadi bagian
tak terpisahkan dari keberhasilan dan
sustainability Gojek di masa depan.

Shinto Nugroho
Chief Public Policy & Government
Relations

Menerapkan model bisnis
yang mendukung
skalabilitas, tetapi tidak
menimbulkan risiko
regulasi bagi perusahaan

Terlibat dalam dialog yang
sehat dengan regulator dan
ikut serta dalam konsultasi
publik untuk mengikuti
perkembangan lingkungan
peraturan yang dinamis

Berpartisipasi aktif dalam
dialog terbuka dengan
departemen kementerian
terkait untuk membentuk
inisiatif kebijakan utama

Mengomunikasikan
inovasi dan produk baru
kami kepada pembuat
kebijakan, untuk area yang
belum diatur

Menyadari adanya berbagai perkembangan regulasi atau tidak adanya perkembangan, serta potensi
interpretasi yang berbeda dari hukum dan peraturan yang berlaku bagi Gojek di berbagai negara
tempat kami beroperasi, kami berkoordinasi dan berkomunikasi dengan otoritas dan regulator terkait
untuk memastikan kontribusi kami serta untuk memastikan kepatuhan dengan peraturan yang berlaku.
Selama periode pelaporan, tidak ada denda1 atau sanksi non-moneter yang signifikan atas
ketidakpatuhan terhadap hukum serta peraturan terkait lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Gojek mendeﬁnisikan denda yang “signiﬁkan” sebagai denda apa pun yang dikenakan dalam satu yurisdiksi dengan total jumlah melebihi 0,1% dari
pendapatan global tahunan Gojek yang dikenakan dalam periode pelaporan.
1
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Membangun
Kepercayaan dengan
Keamanan dan
Privasi Data
Teknologi digital telah mempermudah hidup kita dengan
meningkatkan akses ke berbagai layanan. Akan tetapi, pengguna
menghadapi banyak ancaman terkait keamanan data pribadi saat
menggunakan layanan digital.
Karena kami mengandalkan data pengguna untuk memberikan
pengalaman layanan yang sesuai dan terbaik di kelasnya, kami
harus memastikan bahwa pengguna mempercayai kami untuk
melindungi data pribadi mereka setiap kali mereka menggunakan
aplikasi kami.

Gojek telah membentuk kerangka kerja untuk
keamanan dan privasi data industri. Kami telah
melakukan investasi yang signiﬁkan dalam Program
Keamanan dan Privasi Data untuk memastikan bahwa
kami beroperasi dengan integritas dan secara adil di
lingkungan internasional. Pengguna kami
mempercayakan keamanan dan privasi data mereka
kepada kami sebagai penjaga data; kami mengemban
tanggung jawab ini dengan sangat serius.

George Do
Chief Information Security Ofﬁcer
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Privasi
Pengguna
Prinsip dasar manajemen data
kami dipandu oleh
undang-undang perlindungan
data yang berlaku untuk
melindungi privasi pengguna
kami. Kami telah menyaring
prinsip-prinsip ini menjadi 10
persyaratan sederhana dan
dapat ditindaklanjuti yang
kami sebut "Gojek's Privacy
Essentials" (Kebijakan Privasi
Gojek) dalam kebijakan
internal kami.

Kebijakan Privasi kami
memastikan pengguna
memahami cara kami
mengumpulkan, menyimpan,
menggunakan, mengolah,
mempertahankan, mengirimkan,
mengungkapkan, dan melindungi
Data Pribadi semua pengguna
aplikasi kami, termasuk mitra
driver dan mitra usaha kami.

Assurance Statement

Indeks

Lampiran

Legalitas dan keadilan

Batasan tujuan

Minimalisasi data

Melindungi privasi individu
dengan mengumpulkan dan
mengolah Data Pribadi secara
legal dan adil.

Mengolah Data Pribadi untuk
tujuan yang ditentukan dalam
Kebijakan Privasi kami atau
disetujui oleh individu yang
relevan.

Menanyakan apakah dan sejauh
mana pengolahan Data Pribadi
benar-benar diperlukan untuk
mencapai tujuan yang
dimaksudkan.

Persetujuan

Akses, Koreksi, dan
Penghapusan

Transfer internasional

Mendapatkan persetujuan
individu sebelum
mengumpulkan, menggunakan,
atau mengungkapkan Data
Pribadi.

Memastikan individu memiliki hak
akses, koreksi, dan
penghapusan terkait cara kami
menangani Data Pribadi mereka.

Akurasi

Keterbukaan

Memastikan bahwa Data Pribadi
sudah benar, lengkap, dan jika
perlu, selalu diperbaharui.

Menyampaikan semua hal yang
berkaitan dengan privasi secara
terbuka dan transparan untuk
memastikan bahwa individu
diberi tahu tentang bagaimana
Data Pribadi mereka akan
ditangani.

Penyimpanan
Hanya menyimpan Data Pribadi
selama durasi waktu yang
diperlukan.

Memeriksa apakah tindakan
yang benar sudah dilakukan
sebelum mentransfer Data
Pribadi ke negara lain.

Kerahasiaan dan
Keamanan Data
Mencegah pengolahan atau
distribusi yang tidak sah atau
melanggar hukum, serta
kehilangan yang tidak disengaja,
modiﬁkasi, atau penghancuran
Data Pribadi dengan tindakan
organisasi dan teknis yang
sesuai.
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Keamanan Data
Gojek telah membentuk tim khusus yang terdiri dari ahli
keamanan terbaik dari seluruh dunia, termasuk data
security and privacy specialists, cyber threat hunters,
DevSecOps engineers, security architects, SOC analysts,
incident responders dan insider threat specialists. Tim ini
menguji sistem kami untuk mencari kerentanan
keamanan dan mengembangkan rencana mitigasi untuk
mengatasi semua jenis risiko keamanan data di seluruh
platform kami.
Menyediakan ekosistem terpercaya yang secara proaktif
melindungi data kami adalah prioritas utama Gojek. Gojek
mengikuti praktik-praktik terbaik industri seperti (tetapi
tidak terbatas pada) pedoman yang ditetapkan oleh NIST,
ISO27001, dan PCI-DSS untuk menerapkan dan
mengoperasikan strategi pertahanan dan keamanan siber
kami secara mendalam. Standar ini memandu kami untuk
menetapkan, mengoperasikan, memantau, meninjau, dan
terus meningkatkan Sistem Manajemen dan Keamanan
Informasi kami.
Sebagai perusahaan berbasis data, kami percaya bahwa
menjadi tugas setiap orang untuk memahami bagaimana
data digunakan, dikelola, dan dilindungi. Kami memiliki
Kebijakan Keamanan Informasi Gojek, Kebijakan
Penggunaan Aset yang Diizinkan, dan semua karyawan
kami menerima pelatihan wajib mengenai keamanan dan
privasi data.
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Kami melakukan penilaian dan pengujian
yang komprehensif:

Kami melakukan Penilaian Dampak Perlindungan Data yang
komprehensif untuk semua sistem, produk, atau proses yang
menggunakan Data Pribadi yang (i) sedang dirancang dan
diterapkan, atau (ii) dalam proses mengalami perubahan
besar.

Kami melakukan uji tuntas terhadap praktik keamanan dan
privasi data pada pihak ketiga (misalnya dengan
mengirimkan kuesioner IT kepada vendor potensial) yang
bekerja dengan kami dan menyertakan perlindungan yang
sesuai dalam perjanjian kontrak mereka.

Kami melakukan penilaian kepatuhan yang rinci setidaknya
satu kali setiap dua tahun untuk memastikan kepatuhan
terhadap program perlindungan data kami.

Sebagai hasil dari upaya tiada henti kami untuk menyiapkan Sistem Manajemen
Keamanan Informasi yang kuat, selama periode pelaporan tidak ada insiden
pelanggaran data pengguna (kebocoran, pencurian, atau kehilangan yang
teridentiﬁkasi) dan tidak ada keluhan yang terbukti terkait pelanggaran privasi
pengguna.

gogreener
Melindungi
Lingkungan
Gojek berkomitmen untuk melakukan transformasi
bisnis dengan tujuan memitigasi dampak lingkungan
yang ditimbulkan oleh perusahaan kami, termasuk oleh
rantai nilai (value chain) kami yang lebih luas. Melalui
GoGreener, kolaborasi dengan berbagai pemangku
kepentingan untuk memastikan Gojek senantiasa
berada pada level tertinggi dari standar lingkungan
hidup, serta upaya pemanfaatan teknologi dan platform
untuk memfasilitasi mitra dan pelanggan dapat
melakukan transisi yang serupa, adalah beberapa hal
yang diuraikan di bawah topik materialitas “Perubahan
Iklim”, “Kualitas Udara”, dan “Penggunaan dan
Pengelolaan Plastik”.
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Mengelola
Emisi di
Seluruh
Ekosistem
Kami
Sebagai platform digital yang memfasilitasi
transportasi dan mobilitas orang dan barang setiap
hari, salah satu topik material yang paling relevan
dengan kami dalam aspek lingkungan adalah emisi.
Kami menyadari hal ini dan berkomitmen untuk
mengurangi emisi tidak hanya dalam lingkup
perusahaan kami, tetapi juga di seluruh ekosistem
kami.

Gas Rumah Kaca (GRK) seperti Karbon Dioksida (CO2), Metana (CH4), dan Nitrous
Oksida (N2O) berkontribusi terhadap perubahan iklim, salah satu ancaman global di
zaman kita yang menyebabkan kebakaran hutan, pencairan es di kutub utara,
kenaikan permukaan laut, dan lain-lain.
Polutan udara seperti partikulat (PM) dan Nitrogen Oksida (NOx) yang dikeluarkan dari
kegiatan transportasi berkontribusi terhadap kabut asap, memengaruhi kualitas udara
dan berdampak negatif bagi kesehatan masyarakat sekitar.
*Seperti yang telah disampaikan dalam Lampiran C, emisi Cakupan 1 tidak relevan
untuk Gojek karena kantor kami tidak menggunakan bahan bakar untuk pembakaran
stasioner atau pembakaran bergerak serta tidak memiliki data untuk refrigeran.
Pendekatan, metodologi, dan asumsi untuk GRI 302-1, 305-1, 305-2, 305-3 tercakup
dalam Lampiran C.
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Secara kolektif, kita perlu bertransisi menuju sistem mobilitas yang lebih bersih, sustainable, dan mudah
diakses oleh semua orang. Untuk mengelola dampak lingkungan dari aktivitas transportasi di platform kami,
kami menggunakan pendekatan berbasis data dan mengukur jejak karbon antara Januari 2020 sampai
dengan Desember 2020. Sesuai graﬁk di bawah ini, emisi Cakupan 3 merupakan mayoritas dari jejak karbon
kami, dikarenakan konsumsi produk dan penggunaan layanan yang disediakan melalui platform kami.

94,7%

Total Jejak Karbon
Gojek:

1,04 juta

tCO2e
pada 2020

Strategi kami adalah:
Pengurangan (Reduce)
Target kami adalah untuk menghindari emisi
dengan meningkatkan eﬁsiensi operasional
melalui alokasi yang lebih cerdas untuk mitra
driver, serta mengurangi emisi dengan
menetapkan kebijakan dan dukungan yang
relevan untuk mempercepat adopsi kendaraan
bertenaga listrik (electric vehicles atau EV) bagi
mitra driver di semua negara tempat kami
beroperasi. Pada saat yang sama, kami juga
akan bertransisi ke penggunaan sumber energi
terbarukan, di mana relevan, di sepanjang
kegiatan operasional kami.

Penyerapan karbon (Offset)
5.2%
--

<1%

<1%
Barang/Jasa Bahan Bakar
yang Dibeli
& Energi

Cakupan 1*

Cakupan 2

<1%

<1%

Limbah

Perjalanan
Bisnis

<1%

Untuk emisi yang tidak dapat kami hindari atau
kurangi, kami akan menyerapnya sembari terus
meningkatkan upaya penghindaran dan
pengurangan emisi.

Perjalanan Penggunaan
Pulang Pergi Produk yang
Karyawan
Dijual

Cakupan 3

Inventarisasi Gas Rumah Kaca atau GRK (Greenhouse Gas atau GHG) yang komprehensif turut meliputi
emisi tidak langsung (Cakupan 3), untuk membantu kami mengukur dan mengidentiﬁkasi sumber emisi, tidak
hanya dalam perusahaan kami namun juga emisi dari seluruh ekosistem kami. Selain upaya untuk mengurangi
emisi yang dihasilkan langsung oleh perusahaan kami, kami juga berkomitmen untuk mengukur emisi yang
dihasilkan mitra kami, agar dapat memberikan dukungan kepada mitra kami untuk mempercepat transisi ke
ekonomi rendah karbon untuk seluruh ekosistem kami. Tujuan utamanya adalah memastikan kita semua
secara kolektif dapat bergerak menuju dekarbonisasi.

Kedepannya, kami berencana untuk
mengintegrasikan pengukuran emisi karbon ke dalam
setiap alur pesan transportasi, pengiriman, dan
logistik yang dilakukan di platform kami. Kami yakin
dengan memberikan kekuatan informasi ini di tangan
pelanggan, mereka tidak hanya akan memahami
dampak konsumsi mereka, namun juga akan terlatih
untuk dapat mengidentiﬁkasi cara-cara menghindari
dan mengurangi emisi, kapanpun mereka bisa.
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Mengakselerasi Transisi ke
Kendaraan Bertenaga Listrik
Adopsi Kendaraan Bertenaga Listrik (electric vehicles atau EV) dalam
skala besar dapat menurunkan emisi dan meningkatkan kualitas
udara secara signiﬁkan. Untuk mendukung adopsi EV
oleh mitra driver, kami perlu menyikapi masalah utama terkait Total
Biaya Kepemilikan (Total Cost of Ownership atau TCO) EV yang saat
ini masih relatif lebih tinggi daripada kendaraan tradisional
bermesin pembakaran dalam (Internal Combustion Engine atau ICE).
Selain itu, kinerja EV terkait jangkauan dan waktu pengisian,
serta ketersediaan infrastruktur untuk pengisian daya, turut
menambah tantangan adopsi EV skala besar.

Kami memiliki kekhawatiran terkait bisnis dan aspek
kemanusiaan secara umum apabila armada kami tidak
dapat bertransisi penuh menjadi EV pada tahun 2030.
Saat ini TCO adalah hambatan utama bagi mitra driver
kami untuk bertransisi, dan kami berkomitmen
menurunkan hambatan ini dengan berkolaborasi
dengan para pemain teknologi utama, serta
mempercepat pembangunan infrastruktur
penggantian baterai EV dengan memanfaatkan jarak
tempuh dan rute yang tercatat (captive kilometers) di
platform Gojek.

Raditya Wibowo
Chief Transport Ofﬁcer
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Untuk mengidentiﬁkasi solusi yang paling efektif dan relevan dalam menjawab tantangan ini, kami
melakukan berbagai studi kelayakan dan uji coba, berkolaborasi dengan para pemain utama dalam
ekosistem EV Indonesia seperti Astra Honda Motor, Gesits, Viar, Toyota, Mitsubishi, NIU, Pertamina,
dan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Berbagai studi dan uji coba yang kami lakukan meliputi:

Capex
Kendaraan
Listrik yang
Lebih Tinggi
Meluncurkan studi
bersama dengan para
pemain utama di
ekosistem EV Indonesia,
untuk mencari baseline
perbandingan TCO
kendaraan listrik beroda
2 (2W) dan beroda 4
(4W) versus kendaraan
konvensional.

Mengupayakan
Kinerja EV
Yang Relevan

Infrastruktur
Pengisian
Daya

Melakukan uji coba EV
2W dan 4W di jalan
dengan lebih dari 50
kendaraan bersama
produsen peralatan asli
(Original Equipment
Manufacturer atau OEM)
utama dan menguji coba
kesesuaian teknologi
yang ada, dengan
kebutuhan operasional
mitra driver.

Melakukan studi
kelayakan
pengembangan
infrastruktur pengisian
daya dan penggantian
baterai EV untuk
memastikan model bisnis
yang relevan dan
sustainable.

Dengan studi kelayakan dan proyek uji coba ini, kami bertujuan untuk menemukan solusi go-to-market yang paling sesuai
untuk mempercepat pengadopsian EV di platform kami, dengan target bertransisi ke 100% EV di ekosistem kami
pada tahun 2030.

Gambaran Umum

Sustainability dan Tata Kelola

GoGreener

GoForward

GoTogether

The Extra Mile

Strategi Kami ke Depan

Assurance Statement

Indeks

Lampiran

Memperluas Platform Kami untuk Menyediakan
Produk yang Lebih Ramah Lingkungan
Mengupayakan sustainability tidak hanya tentang kami sebagai
perusahaan, tetapi juga bagaimana kami dapat memastikan semua
pemangku kepentingan dapat turut bertransisi bersama kami. Pada
tahun 2020, kami meluncurkan ﬁtur GoGreener Carbon Offset
melalui kemitraan dengan Jejak.in - alumni Gojek Xcelerate, program
akselerator startup kami. Fitur ini dapat diakses di aplikasi Gojek
Indonesia (untuk periode pelaporan ini). Pengguna Gojek dapat
menghitung jejak karbon mereka dari penggunaan berbagai
transportasi Gojek maupun pribadi, serta penggunaan listrik
keseharian seperti laptop, AC, TV, atau kulkas, kemudian menyerap
jejak karbon yang mereka hasilkan melalui penanaman sejumlah
pohon mangrove.
Fitur ini adalah produk lingkungan pertama Gojek, sekaligus pertama
di dunia untuk B2C penyerapan jejak karbon (carbon offsetting) dalam
industri ride-hailing.

Kami berupaya untuk selalu memudahkan pengguna
memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, dan
berkolaborasi dengan mitra lainnya (platform pihak
ketiga) memungkinkan kami secara proaktif mengambil
bagian dalam mendorong perubahan yang diperlukan.
Bagaimana mendorong orang untuk mengadopsi
perilaku yang bertanggung jawab terhadap lingkungan?
Kami membuat opsinya tersedia dalam genggaman
mereka. Fitur GoGreener harus mudah diakses, intuitif,
transparan, dan mudah dipahami dan digunakan oleh
berbagai demograﬁ pengguna.

Jordy Herfandi
Head of Platform Development
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Fitur GoGreener Carbon Offset tersedia
di seluruh Indonesia dan dapat
digunakan dalam 3 langkah mudah.
1

2

3

Metodologi untuk menghitung jejak karbon
dikembangkan sesuai dengan pedoman yang
diakui secara global oleh The
Intergovernmental Panel on Climate Change
atau IPCC. Hasil pengurangan emisi program
ini GoGreener Carbon Offset ini juga
didaftarkan melalui Jejak.in ke dalam Sistem
Registrasi Nasional yang dikelola oleh
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, untuk mendukung target
Pemerintah Indonesia dalam mengurangi
emisi GRK sebesar 29% pada tahun 2030.
Kami bermitra dengan LindungiHutan, sebuah
organisasi konservasi lokal yang memiliki
kelompok tani yang didedikasikan untuk
melakukan penanaman dan pemantauan
pohon. Fitur GoGreener Carbon Offset
memiliki Dasbor Pemantauan (monitoring
dashboard) yang dapat diakses pengguna
untuk melihat informasi mengenai
pertumbuhan pohon mereka (seperti diameter
dan tinggi batang), serta foto daun pohon
untuk menunjukkan kesehatannya.

Target Tahap 1 tercapai dalam waktu kurang dari
tiga bulan, dengan 3.000 pohon bakau ditanam
di Jakarta, Demak, dan Bontang. Untuk
menggandakan dampak dari inisiatif ini, Gojek
menanam satu pohon tambahan untuk setiap
pohon yang ditanam oleh pengguna kami.
Sehubungan dengan pandemi COVID-19, kami
mengembangkan produk untuk memungkinkan
kalkulasi emisi dari sumber yang lebih relevan
untuk situasi kerja jarak jauh (remote working atau
work from home), seperti laptop, unit AC, televisi,
dan lemari es atau kulkas. Kami juga tengah
mengembangkan sebuah produk lingkungan
baru, yang dapat memperkenalkan metode
penyerapan jejak karbon individual lainnya.
Aspek penting lainnya dari pendekatan kami
untuk meningkatkan kualitas udara melalui
penurunan emisi, adalah memberdayakan
pelanggan kami dengan menyediakan opsi yang
lebih ramah lingkungan di dalam platform Gojek.
Pada Agustus 2020, kami meluncurkan ﬁtur
GoTransit di aplikasi kami, yang berfokus pada
penyediaan pilihan moda transportasi yang
terintegrasi dengan angkutan umum. Disini,
Gojek menyediakan opsi transportasi awal dan
akhir (first mile dan last mile), untuk mendorong
penggunaan angkutan umum dan mengurangi
penggunaan kendaraan pribadi.

Memastikan bahwa
Kendaraan Sesuai
Standar untuk
Melindungi Kualitas
Udara
Gojek berupaya mengedukasi mitra driver
untuk menjaga kualitas emisi gas buang
kendaraannya agar sesuai ambang batas
yang ditetapkan pemerintah.
Pada November 2020, kami melakukan uji
emisi untuk kendaraan berbahan bakar fosil
milik mitra driver kami, sebagai bagian dari
program Jakarta Langit Biru yang digagas
oleh Pemprov DKI Jakarta.

>95%

Kami mencapai kepatuhan
dari
sampel yang diuji untuk kendaraan 2W dan
4W yang digunakan mitra driver.

Gambaran Umum

Sustainability dan Tata Kelola

GoGreener

Penggunaan
dan
Pengelolaan
Plastik
Kemasan pembungkus yang diterima mitra usaha
GoFood kami saat membeli bahan mentah untuk
kebutuhan memasak, maupun kemasan makanan dan
minuman yang mereka gunakan untuk mengirimkan
pesanan GoFood kepada pelanggan adalah beberapa
dari jenis sampah non-organik yang ada di dalam
ekosistem GoFood. Plastik merupakan bahan yang
paling sering digunakan untuk kemasan karena murah,
mudah didapat, dan praktis untuk kemasan makanan
dan minuman. Akan tetapi, plastik membutuhkan waktu
lebih dari 400 tahun untuk terurai di alam, sehingga
kebanyakan berakhir di tempat pembuangan sampah,
sungai, laut, saluran air, atau dataran tanah, yang
membahayakan kehidupan di laut maupun daratan.

Kami berupaya untuk mentransformasi
platform Gojek menjadi sebuah platform
yang sirkular, dengan memanfaatkan
inovasi teknologi dan basis data, sehingga
kami menjadi bagian dari solusi atas
tantangan sampah global.

Catherine Hindra Sutjahyo
Chief Food Ofﬁcer
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Salah satu komitmen kami adalah untuk mengurangi (reduce),
menggunakan kembali (repurpose), dan memastikan pengolahan
sampah yang menyeluruh di dalam ekosistem kami, untuk
mencegah polusi sampah datang dari ekosistem kami. Kategori
sampah mencakup organik dan anorganik, namun fokus pertama
kami adalah pengurangan plastik sekali pakai, yang merupakan
kontributor sampah terbesar dalam ekosistem kami, kemudian
terus berinovasi hingga akhirnya dapat menghilangkan polusi
semua jenis sampah di seluruh ekosistem kami.
Pada tahun 2020, kami bergabung dengan Steering Committee
dari National Plastic Action Partnership (NPAP), suatu kolaborasi
dengan Global Plastic Action Partnership dan World Economic
Forum, untuk mencari solusi sistem pengelolaan sampah plastik
end-to-end di Indonesia. Selain peran kami dalam Steering
Committee, kami juga merupakan anggota aktif dari Innovation
Task Force dan Behavior Change Task Force NPAP. Di tingkat
regional, kami juga merupakan partisipan inisiatif SEA circular dari
Program Lingkungan PBB (UNEP) dan anggota aktif dari gugus
tugas multilateral lainnya, termasuk Australia-Indonesia Plastics
Innovation Hub yang dikelola oleh Commonwealth Scientiﬁc and
Industrial Research Organization (CSIRO) dan Department of
Foreign Affairs and Trade (DFAT) Pemerintah Australia serta
Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) Pemerintah
Indonesia.
Strategi kami untuk mengelola
sampah plastik sekali pakai termasuk
meningkatkan kesadaran (edukasi),
memungkinkan akses ke alternatif
plastik yang lebih ramah lingkungan
(fasilitasi), dan memanfaatkan
inovasi teknologi untuk
mempercepat transisi (akselerasi),
dan menyasar tiga kelompok
pemangku kepentingan paling
relevan, yaitu mitra driver, mitra
usaha GoFood, dan pelanggan,
untuk memastikan pendekatan yang
sistematis dan bermanfaat secara
jangka panjang.

Mitra Usaha

Assurance Statement
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Edukasi untuk
perubahan perilaku

Fasilitasi
transisi

Berkolaborasi dengan
berbagai LSM, akademisi, dan
think-tank untuk mengedukasi
pemangku kepentingan
melalui media sosial, blog,
notiﬁkasi dalam aplikasi, dan
lokakarya pembelajaran

Memberikan alternatif
pengemasan dan
pengelolaan limbah bagi
pemangku kepentingan
kami untuk menghindari
dan mengurangi
konsumsi dan sampah
plastik sekali pakai.

Meningkatkan kesadaran
pelanggan melalui kampanye,
berkolaborasi dengan Gerakan
Indonesia Diet Kantong Plastik

Melatih mitra usaha kami
dengan PlastikDetox untuk
mengurangi penggunaan
plastik sekali pakai agar selaras
dengan regulasi setempat, dan
menawarkan opsi kemasan
alternatif yang tersedia di pasar

Menyediakan drop-off point
untuk menukar sampah botol
plastik dengan saldo GoPay
dan uji coba pengumpulan
sampah dari rumah pelanggan

Akselerasi melalui
pemanfaatan
teknologi
Memaksimalkan
pengalaman pelanggan
dan mitra usaha di
platform Gojek untuk
mempercepat penerapan
praktik-praktik yang
bertanggung jawab
terhadap lingkungan

Menyediakan opsi bagi
pelanggan untuk tidak
menggunakan alat makan
plastik dalam pemesananan
makanan atau membayar alat
makan sebagai item menu

Memberikan pilihan kepada mitra
usaha untuk membeli tas belanja
yang ramah lingkungan melalui
marketplace kami, GoFresh

Meningkatkan visibilitas mitra
usaha GoGreener di aplikasi

Driver

Pelanggan

Melatih mitra driver mengenai
layanan yang ramah
lingkungan, melalui kolaborasi
dengan WWF

Mendistribusikan tas
pengiriman berinsulasi yang
dapat digunakan kembali
kepada mitra driver

Membuat marketplace GoFresh
dapat diakses melalui GoBiz
(aplikasi untuk mitra usaha)
untuk mempermudah akses ke
alternatif plastik

Gambaran Umum
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4.000+

mitra usaha bergabung

dalam program GoGreener di platform
kami selama bulan Agustus 2019 Maret 2020

GoForward

didistribusikan kepada mitra driver sejak
2019 sampai 2020 (sebelum pandemi,
untuk meminimalkan keramaian di
Driver Service Units)

13+ ton

The Extra Mile

Strategi Kami ke Depan

97%

pelanggan GoFood memilih
untuk tidak menggunakan
alat makan plastik
dalam pemesanan makanan mereka
pada tahun 2019 - 2020

67.000+

tas pengiriman yang bisa
digunakan kembali

GoTogether

6.3+ ton

sampah botol plastik

dikumpulkan di Indonesia dari titik-titik
tujuan pengantaran seperti Trash4Cash
di apartemen dan Sahabat Sekolah di
sekolah, serta program uji coba
pengumpulan sampah dengan mitra
(Waste4Change dan Ades) pada
tahun 20192

melalui program alat makan berbayar
pada bulan Agustus 2019 - Desember
20203

2
3

GOJEK | Laporan Sustainability 2020

Indeks

Lampiran

Pada tahun 2021, kami akan memulai penghitungan pertama sampah plastik sekali pakai di
ekosistem kami untuk memahami baseline kami, sehingga kami dapat mengukur jejak limbah
dalam ekosistem kami dan mengidentiﬁkasi strategi paling efektif untuk mengurangi limbah
plastik sekali pakai di seluruh kegiatan bisnis mitra usaha dan rumah pelanggan (dari kemasan
mitra usaha GoFood). Fokus utama kami mencakup dua upaya utama: mencegah timbulan
sampah plastik sekali pakai, dan mengolah sampah plastik sekali pakai yang tidak dapat kami
hindari secara eﬁsien dengan memperkenalkan ekosistem Zero Waste, yang mendukung
pengelolaan sampah menyeluruh dari hulu ke hilir, sehingga dapat mencapai nol sampah
(bebas sampah).

Pencegahan
(Prevent)
Uji coba kemasan alternatif
yang diluncurkan pada April
2021, dengan beberapa mitra
usaha Dapur Bersama di
Jakarta, untuk mengukur
selera pelanggan terhadap
kemasan alternatif yang dapat
terurai. Dapur Bersama (Cloud
Kitchen) adalah fasilitas Gojek
yang menyediakan dapur dan
peralatan memasak bagi
UMKM bisnis kuliner yang
tidak memiliki fasilitas sendiri.
Uji coba kemasan yang dapat
digunakan kembali akan
diluncurkan pada paruh kedua
tahun 2021, untuk menguji
berbagai model sistem yang
dapat digunakan kembali
dalam konteks lokal, serta
menilai manfaat dan risiko.

sampah plastik sekali pakai
dihindari di Indonesia

25.
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Peluncuran uji coba pada tahun 2020 dihentikan karena pandemi COVID-19.
Dari total kuantitas tersebut, 6,6 ton sampah plastik sekali pakai dapat dihindari
selama tahun 2020. Kami mengestimasi sampah plastik sekali pakai yang dihindari
tersebut dengan cara mengalikan 2g ke jumlah total pesanan di mana pelanggan
memilih opsi “tanpa alat makan”. Jika tidak ada inisiatif ini, estimasi baseline untuk
tahun 2020 adalah 6,74 ton sampah plastik sekali pakai.

Pengolahan
(Process)
Uji coba sistem Zero Waste (Nol
Sampah) B2B diluncurkan
pada April 2021 (dimulai
dengan mitra usaha Dapur
Bersama terpilih di Jakarta),
untuk mengidentiﬁkasi jejak
limbah dan menilai sistem
pengumpulan yang
digunakan.

goforward
Memberdayakan
Para Pemangku
Kepentingan
Sebagai perusahaan global yang memiliki ikatan
yang kuat dengan negara asal kami, Indonesia,
Gojek berkontribusi terhadap pembangunan
sosial ekonomi di negara-negara tempat kami
beroperasi dengan mendukung usaha mikro, kecil
dan menengah (UMKM) dan memberdayakan
pengusaha mikro dengan berbagai peluang untuk
mendapatkan penghasilan dan meningkatkan
penghidupan melalui platform kami.

Gambaran Umum
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Pembangunan Sosial
dan Ekonomi
Kami memberi dampak pada kehidupan jutaan orang setiap hari dengan
menciptakan ekosistem digital agar masyarakat, komunitas, dan pelaku
bisnis dapat tumbuh dan berkembang. Pada tahun 2019, kami mengadakan
Gojek Xcelerate, sebuah program akselerator untuk usaha rintisan (startup),
melalui kolaborasi dengan Google Developers Launchpad, McKinsey.org,
UBS Bank dan Digitaraya (pusat startup di kawasan). Dari 1.400 lebih aplikasi,
35 startup Indonesia dan Asia Pasiﬁk terdaftar di empat program tematik
dari 2019 hingga 2020: Machine Learning, APAC Women Founders, Daily
Consumers Innovation, dan Business-to-Consumer (B2C) Innovation.
Program tersebut juga memberikan peluang kepada para startup agar
terhubung dengan Venture Capital Funds (VCs) dan calon investor dalam
jaringan Gojek, serta peluang untuk diintegrasikan ke dalam platform Gojek.
Dengan tujuan untuk membina komunitas startup dan teknologi di Asia
Tenggara, kami terus memberikan alumni kami akses ke mentor, perkenalan
ke VC dan jaringan Gojek yang lebih luas. Salah satu alumni startup, Jejak.in,
kini telah terintegrasi ke dalam platform Gojek, setelah kami membantu
mereka bertransisi dari model Business-to-Business (B2B) ke B2C.
Produk kami juga menyediakan akses bagi UMKM ke layanan keuangan yang
terjangkau sehingga mereka dapat memenuhi permintaan pelanggan.
Misalnya, mitra driver dan mitra usaha dapat melakukan pembayaran harian
untuk perawatan kesehatan atau layanan keuangan yang sebelumnya
dilakukan dengan cicilan bulanan, agar memungkinkan pembayaran dalam
jumlah yang lebih kecil sehingga arus kas mereka dapat menjadi lebih baik.
Lembaga Demograﬁ, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (LD
FEB UI) melakukan studi tahunan untuk mengukur dampak sosial ekonomi
Gojek di Indonesia. Mereka melakukan wawancara terhadap mitra driver
GoRide dan GoCar, mitra usaha GoFood, pengusaha yang aktif di media
sosial (social seller) GoSend, dan mitra usaha GoPay (sebanyak 7.343 pada
tahun 2020). Studi tahun 2020 mereka menunjukkan bahwa platform kami
terus memperluas peluang pendapatan bagi mitra kami, dan pada akhirnya
juga mempercepat pertumbuhan ekonomi digital4.

4

Sumber: Gojek's Impact on the Indonesian Economy, Riset LD FEB UI 2020
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Kami mendukung mitra usaha kami dengan berbagai solusi seperti pengiriman dalam kota,
pembayaran non-tunai, pembukuan digital, hingga dukungan non-teknis seperti panduan
keamanan COVID-19 untuk membantu mereka merespons pandemi dengan cepat. Selain
memberikan dukungan melalui produk dan layanan yang sudah ada, kami telah melakukan banyak
inisiatif untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan memajukan pembangunan sosial ekonomi:

Mendukung
pertumbuhan bisnis
UMKM

83%

dari mitra usaha
GoFood

Pembangunan
komunitas
bertujuan sama

mengalami peningkatan volume
transaksi dan 47% mitra
mengalami peningkatan omzet
setelah bergabung dengan
GoFood

Komunitas Partners GoFood: Diluncurkan pada tahun 2019,
komunitas yang terdiri dari 54.Diluncurkan pada tahun 2019,
komunitas yang terdiri dari 54.000+ Mitra Usaha GoFood ini
mengadakan sesi berbagi pengetahuan mingguan dan
pelatihan untuk mengasah kemampuan bisnis dan
keterampilan digitalisasi mereka.
Komunitas Laris Manis untuk Penjual: Diluncurkan pada
2019, komunitas pengusaha yang aktif di media sosial
(social seller) untuk pengguna GoSend dan Selly ini
mengadakan sesi berbagi pengetahuan dengan sesama
wirausahawan dan sesi pelatihan tentang cara
menggunakan media sosial secara optimal untuk
pertumbuhan bisnis. Secara total, 1.145 social seller
mendapatkan pelatihan di 15 kota.

Gojek Xcelerate: Diluncurkan pada 2019, program ini telah
melatih 35 startup Indonesia dan Asia Pasiﬁk, salah satu
alumninya sudah terintegrasi ke dalam platform Gojek.

Memberikan akses
ke ekonomi digital
bagi UMKM

90%

dari mitra usaha
UMKM pertama kali
melakukan transaksi non-tunai
setelah mereka mendaftar ke
GoFood

Pembinaan
wirausahawan

Gojek Wirausaha dan GoNusantra: Diluncurkan pada 2019,
program ini menawarkan pelatihan dengan berbagai topik,
mulai dari pengembangan ide produk, pengelolaan arus
kas, metode penetapan harga, pembukuan digital, dan
pemasaran melalui media sosial. Lebih dari 15.000 UMKM
telah mendapatkan pelatihan.

Pembiayaan
usaha ekonomi
kecil dan
menengah

GoModal: Diluncurkan pada tahun 2020 untuk memberikan
pinjaman modal kerja kecil (hingga Rp2 miliar) bagi mitra
usaha untuk mengembangkan dan mengelola arus kas
mereka untuk kegiatan operasional sehari-hari. Secara
total, 9.350 pinjaman telah disalurkan ke lebih dari 8.000
mitra usaha.

Gambaran Umum
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Mata
Pencaharian
Mitra Driver
yang
Berkelanjutan
Gojek tidak akan ada tanpa mitra driver. Kami
mengambil tanggung jawab untuk
mendukung dan membantu mereka
berkembang di dalam dan di luar platform
kami dengan sangat serius. Ke depannya,
kami ingin terus bekerja lebih baik lagi,
dengan memperluas penawaran platform
kami dan sistem dukungan untuk
mewujudkan komitmen kami dalam
mengurangi semua hambatan pertumbuhan
sosial ekonomi bagi mitra driver kami.

Edy Tan
Head of Driver
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Mitra driver adalah mesin utama dari bisnis
kami. Kami bekerja sama dengan mitra driver
untuk memberikan pengalaman layanan yang
dapat diandalkan dan lancar kepada jutaan
pelanggan. Untuk memastikan pemberian
layanan yang konsisten dan berkualitas tinggi
melalui platform Gojek, kami perlu
memastikan agar mitra driver yang berkinerja
tinggi dapat terus berkolaborasi dengan
kami. Kami berkomitmen menjaga
kesejahteraan mitra driver kami secara
keseluruhan di ekosistem kami dan
mengambil beberapa inisiatif untuk:
Memberikan kesempatan kepada mitra
driver untuk meningkatkan dan
menghasilkan sumber pendapatan yang
beragam, serta mengurangi
pengeluaran operasional;
Memastikan keselamatan dan keamanan
mitra driver dan keluarganya; dan
Membantu mitra driver untuk terus
berkembang secara profesional melalui
pelatihan dan pengembangan
keterampilan

Sebagian besar mitra driver mengatakan
bahwa jam kerja yang ﬂeksibel
memungkinkan mereka menghabiskan waktu
dengan keluarga atau komunitas sehingga
mereka merasa bahwa hidup lebih bermakna.
Kami berkomitmen untuk melindungi
kemandirian, ﬂeksibilitas, dan pilihan mereka
untuk mengemudi dengan menggunakan
platform kami. Komitmen kami untuk
menjaga kesejahteraan mitra driver secara
keseluruhan sangatlah penting dalam
membangun kepercayaan dan kemitraan
yang bermakna dengan mereka.

Assurance Statement

Meningkatkan dan
mendiversiﬁkasi
peluang pendapatan

Kami berkolaborasi dengan
PromoGo, perusahaan penyedia
layanan iklan, untuk
memungkinkan mitra driver kami
mendapatkan akses ke
pendapatan tambahan dengan
mempromosikan iklan di
kendaraan mereka sambil
berkeliling mengemudi. Sejauh ini,
bagi 10.000+ mitra driver yang
telah berpartisipasi dalam
program PromoGo,
masing-masing memperoleh
penghasilan tambahan sebesar
Rp400.000 hingga Rp1.000.000
per bulan.
Kami meluncurkan Gocek, ﬁtur di
aplikasi kami yang dapat
digunakan mitra driver di saat
waktu luang mereka untuk
melakukan tugas tambahan agar
mendapatkan penghasilan
tambahan. Lebih dari 6.700
mitra driver telah terdaftar di
Gocek dan menyelesaikan ~300
ribu pekerjaan sejak Mei 2020,
untuk mendapatkan pendapatan
tambahan sebesar 10%-20% dari
pendapatan yang biasa mereka
terima.

Indeks
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Menjaga mitra driver
dan keluarganya

Selain meningkatkan peluang
penghasilan, kami juga membantu
mengurangi pengeluaran mitra
driver kami melalui program
Swadaya (tunjangan mitra driver),
bermitra dengan bengkel,
pengecer, dan penyedia data
seluler untuk memberikan diskon
bagi mitra driver kami. Sejak
diluncurkan, 530.000+ mitra
driver telah menghemat uang
untuk bahan bakar, perawatan
kendaraan, dan paket data
telekomunikasi.

Pelatihan dan
pengembangan
keahlian

Kami memulai Bengkel Belajar
Mitra pada tahun 2018 untuk
mengadakan lokakarya dengan
berbagai topik, termasuk
manajemen keuangan,
percakapan bahasa Inggris
sehari-hari, perawatan otomotif,
intervensi saksi untuk
pelecehan seksual, bahasa
isyarat, dan teknik pertolongan
pertama. Sejauh ini, 5.000+ mitra
driver di 5 kota telah berpartisipasi
dalam lokakarya ini.

Kami menyediakan skema jaminan
sosial melalui kerja sama dengan
Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS). Sejak tahun 2018,
lebih dari 70.000 mitra driver telah
terdaftar melalui aplikasi
GoPartner.

Kami meluncurkan Tips Pintar,
sebuah platform pembelajaran
dalam aplikasi driver yang
menyediakan panduan
kesehatan, keselamatan, dan
kebersihan dalam bentuk video
dan kuis interaktif untuk
membantu mitra driver selama
pandemi.

Kami memberikan akses ke
asuransi jiwa untuk mitra driver
dengan premi yang terjangkau
dan menawarkan skema premi
harian alih-alih premi bulanan.
Saat ini, 130.000+ mitra driver
telah terdaftar dalam berbagai
skema asuransi.

Sejak saat itu, platform ini telah
berkembang dan menyertakan
modul tentang anti pelecehan
seksual, percakapan bahasa
Inggris sehari-hari, manajemen
keuangan, dan lain-lain.

Gambaran Umum
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GoGreener
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GoTogether

Kesehatan dan
Keamanan Mitra
Driver
Keamanan para pemangku kepentingan adalah prioritas kami. Kami melakukan
penilaian risiko yang komprehensif untuk mengidentiﬁkasi potensi bahaya
dalam kondisi kerja, kebiasaan pribadi, dan kondisi medis mitra driver. Untuk
mengelola risiko kesehatan dan keselamatan, kami telah merancang ﬁtur
keselamatan di aplikasi driver serta mengembangkan protokol keselamatan
dan mekanisme tanggap darurat untuk membangun budaya yang aman dan
melindungi mitra driver, pengguna, dan komunitas kami.

Membangun Budaya
Aman Berkendara
Keselamatan merupakan nilai penting yang kami tanamkan dalam budaya kami
dan menjadi dasar operasional platform kami. Mengingat sebagian besar mitra
driver mengendarai kendaraan pribadi, kami mengajak mereka menjalankan
praktik mengemudi yang aman sejak proses orientasi (onboarding), melalui:
Pemeriksaan validitas dokumen wajib (SIM, izin kendaraan pribadi yang
digunakan sebagai transportasi umum atau KEP (Kartu Elektronik Standar
Pelayanan),asuransi kendaraan, dan STNK) saat proses onboarding;
Pemeriksaan kepatuhan mingguan untuk memeriksa masa kedaluwarsa
dokumen dan pelanggaran lalu lintas;
Pemeriksaan keamanan tahunan dan pemeliharaan kendaraan;
Program pelatihan bagi mitra driver tentang praktik mengemudi yang aman
dan teknik pertolongan pertama; dan
Notiﬁkasi di dalam aplikasi untuk semua mitra driver sebagai
tips/pengingat untuk menjaga kualitas kendaraan, mengikuti peraturan lalu
lintas, serta menjaga kebersihan dan kesehatan pribadi.
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Menyediakan Fasilitas Kesehatan
dan Dukungan Darurat
Kami menyadari bahwa untuk meningkatkan kesehatan
dan keselamatan di platform kami diperlukan
pendekatan holistik yang mempertimbangkan
kehidupan pribadi dan profesional mitra driver. Kami
mempertimbangkan hal-hal tersebut untuk
memberikan fasilitas perawatan kesehatan dan
dukungan darurat yang sesuai:

Sebagai hasil dari upaya sustainability kami bersama mitra driver di Indonesia,
tingkat kecelakaan untuk setiap 1 juta jam telah menurun dari 6,38 pada
tahun 2019 menjadi 4,92 pada tahun 2020. Kami terus berupaya agar tidak
ada cedera dan insiden di platform kami dengan menciptakan sistem
manajemen keamanan yang kuat.

Asuransi kesehatan
Mitra driver dilengkapi dengan asuransi yang
memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan,
kematian, dan cacat permanen selama bekerja, serta
penggantian biaya pertolongan pertama dan biaya
ambulans.
Gojek juga menawarkan akses ke asuransi kesehatan
dengan perlindungan pendapatan, perlindungan
penyakit kritis, dan pemeriksaan kesehatan tahunan
gratis kepada mitra driver beserta tanggungan mereka
dengan premi bersubsidi.

Dukungan darurat
Kami menyediakan tombol SOS di aplikasi, yang dapat
digunakan mitra driver untuk memberi tahu Pusat
Panggilan SOS Gojek jika mereka membutuhkan
bantuan saat menghadapi keadaan darurat,
kecelakaan, pelecehan, atau intimidasi saat bekerja.
Kami berkolaborasi dengan tujuh layanan ambulans di
enam kota besar (Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta,
Surabaya, Medan, dan Makassar) untuk memberikan
respons cepat terhadap setiap kejadian

Metrik Keamanan

2019

2020

Jumlah kematian akibat cedera terkait
pekerjaan

136

90

Jumlah cedera terkait pekerjaan dengan
konsekuensi tinggi (tidak termasuk kematian)4

1.470

1.239

Jumlah cedera terkait pekerjaan yang tercatat

8.306

6.406

Jumlah jam mitra driver daring di platform kami

1.3 milyar

1.2 milyar

Tingkat kematian akibat cedera terkait
pekerjaan5

0,021

0,015

Tingkat cedera terkait pekerjaan dengan
konsekuensi tinggi (tidak termasuk kematian)

0,23

0,20

Tingkat cedera terkait pekerjaan yang
tercatat6

1,27

1,05

Kami berkolaborasi dengan tim ambulans di Indonesia yang memberikan data mengenai kasus konsekuensi tinggi
(membutuhkan perawatan di rumah sakit) di area kami beroperasi. Kami telah menggunakan rasio kasus
konsekuensi tinggi dan jumlah kasus kecelakaan secara keseluruhan untuk mengestimasi total kasus konsekuensi
tinggi di Indonesia.
5
Tingkat kematian dan tingkat cedera dihitung berdasarkan 200.000 jam mitra driver daring di platform kami.
6
Sebagian besar kasus cedera disebabkan oleh kecelakaan jalan, pencurian, dan perampokan. Kami terus
memperbaiki upaya kami untuk melatih mitra driver cara mengemudi yang aman, dan kami juga berencana untuk
berkolaborasi dengan pihak peneliti eksternal untuk memahami perilaku kriminal di jalan. Dengan demikian, kami
dapat melindungi mitra driver dengan mencegah atau mengurangi aktivitas kriminal yang mungkin mereka alami.
4

gotogether
Kesempatan
dan Akses yang
Setara untuk
Semua Orang
Gojek memberikan kesempatan yang sama di
tempat kerja dan memastikan bahwa semua
orang di dalam ekosistem kami dihargai,
dilibatkan, merasa aman dan didukung.
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Keberagaman,
Kesetaraan
dan
Inklusivitas
Misi kami adalah membentuk budaya organisasi yang secara aktif
mendorong keberagaman, mampu menarik dan mempertahankan
talenta terbaik yang ada di tingkat global dan dapat menjadi tempat
di mana setiap orang merasa dihargai, dilibatkan, dihormati dan
disertakan. Kami berkomitmen untuk menerapkan tingkat tertinggi
dalam aspek keberagaman, kesetaraan dan inklusivitas (diversity,
equity, and inclusion atau DEI) dan telah mengintegrasikan prinsipprinsip ini ke dalam cara kami melakukan perekrutan, pengembangan
dan memberikan dukungan terhadap talenta yang ada.
Untuk mendukung upaya penerapan DEI, kami telah membentuk
Dewan yang beranggotakan para karyawan dari berbagai
tingkatan, termasuk jajaran manajemen senior dan para CEO,
untuk memastikan bahwa nilai dan metrik DEI telah mengakar di
seluruh organisasi kami. Dewan ini berperan untuk menuntun dan
mengawasi kebijakan dan program DEI di seluruh Gojek Group.
Dewan ini memfasilitasi perubahan penting di dalam organisasi,
dengan fokus khusus terhadap penerapan DEI di tingkat strategis
serta meninjau kemajuan pencapaian target DEI.
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Menciptakan Tempat Kerja yang Beragam dan Inklusif
Keberagaman dalam
Struktur Kepemimpinan

Karyawan adalah penggerak utama organisasi kami
dan kami bekerja keras untuk memastikan bahwa
setiap karyawan dari berbagai latar belakang apapun
merasa diterima, dihargai dan merasa tidak ragu
untuk menunjukkan kepribadian terbaik mereka
setiap harinya. Melalui penciptaan budaya yang
beragam, setara dan inklusif, perusahaan kami
menjadi lebih inovatif, produktif, tangguh, dan
bertanggung jawab.

Perempuan

17.1%

Laki-laki

Pada bulan November 2020, kami menandatangani
82.9%
United Nations Women’s Empower Principles (UN
WEP), yang menempatkan kami di jajaran para
pemimpin bisnis dari seluruh dunia dalam menunjukkan dukungan kami terhadap upaya
pencapaian kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Kami menyambut baik ketentuan WEP
- Equality Means Business, yang diciptakan dan disebarluaskan oleh United Nations Entity for
Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) dan United Nations Global
Compact.
Gojek memiliki 5.262 karyawan tetap per tanggal 31 Desember 2020. Gambaran mengenai
proporsi Keberagaman Gender yang ada di berbagai tingkatan karyawan, kelompok fungsi, dan
negara ditunjukkan di bawah8:
Laki-laki

Perempuan

Lain lain

Manajemen Senior
Karyawan Lainnya
Organisasi Fungsional
Engineering, Data &
Product Groups
Indonesia

Kebijakan dan program kami tidak hanya bertujuan untuk
meningkatkan keberagaman dan inklusivitas di dalam organisasi
kami, tetapi juga untuk memastikan adanya ekosistem yang aman
dan inklusif bagi para pelanggan, mitra driver serta mitra usaha kami.

India
Singapura
Thailand
Vietnam

0%
Gender 'lain-lainnya' mengindikasikan bahwa karyawan tersebut tidak mengisi pertanyaan tentang gender mereka
di dalam sistem Gojek, sehingga mereka dikategorikan sebagai “Lain-lain”

8
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Program Pengembangan Karyawan
Untuk mendorong terciptanya tempat kerja yang
inklusif dan menyenangkan, kami:
Mengintegrasikan prinsip DEI yang kami miliki di
dalam proses Perekrutan dan Orientasi untuk
memperkenalkan dan mengarusutamakan nilainilai kami.
Mengembangkan program pelatihan DEI untuk
memberikan pemahaman dan mencegah
timbulnya bias yang tidak disadari serta untuk
mendorong inklusivitas di seluruh bagian
perusahaan.

GoForward

GoTogether

The Extra Mile

Strategi Kami ke Depan

Assurance Statement

Brandie Heinel
Global Head of Program Management
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Kelompok Sumber Daya Karyawan atau Employee
Resource Group (ERG)
ERG adalah kelompok sukarela yang dikelola oleh para karyawan dan berfungsi
sebagai wadah yang aman dan mendukung untuk berbagi pengalaman dan
menjalin pertemanan. ERG adalah sekelompok karyawan yang dipersatukan oleh
agenda dan komitmen bersama untuk menyampaikan pendapat mereka terkait
topik DEI secara kolektif, serta untuk menumbuhkan kesadaran, rasa hormat,
dan inklusivitas di tempat kerja. GoTroops kami terdiri dari orang-orang yang
memiliki berbagai sifat dan identitas. ERG memastikan bahwa setiap orang dapat
berpartisipasi di dalam komunitas yang sesuai aspek unik identitas mereka. ERG
adalah wadah yang positif, aman dan apresiatif; ERG didirikan untuk mewujudkan
perlakuan yang setara dan mengapresiasi pihak-pihak yang kurang terwakili atau
kurang terlayani, tanpa memandang latar belakang mereka.
Tujuan dari ERG Gojek adalah:

Sustainability adalah tantangan terbesar yang
pernah dihadapi oleh perusahaan kami.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, kami
membutuhkan beragam orang dan berbagai
perspektif untuk mencari solusi terbaik agar
dapat memberikan manfaat bagi semua
pemangku kepentingan kami. Tim Program
Management berkomitmen untuk tidak
hanya mendukung integrasi DEI, tetapi juga
mendukung penerapan praktik-praktik terbaik
yang lebih luas dalam bidang sustainability
di dalam setiap bagian organisasi kami—
terutama di area-area yang menjadi pendorong
pertumbuhan bisnis.

Indeks

Meningkatkan
Kesadaran
Sebagai tempat untuk menyampaikan
topik yang berkaitan dengan DEI dan
menyebarkannya ke seluruh ekosistem

Menghasilkan
Ide
Sebagai tempat untuk menyampaikan
topik yang berkaitan dengan DEI dan
menyebarkannya ke seluruh ekosistem

Memberikan
Kesempatan
Mendorong karyawan kami untuk
memelopori dan mengadvokasi
perubahan penting di dalam organisasi

Membangun
Kemitraan
Menyediakan platform bagi para
karyawan untuk membangun atau
memperkuat kemitraan di dalam ruang
lingkup Gojek

ERG pertama yang terbentuk bernama Women@Gojek atau Perempuan di Gojek,
sebuah grup yang beranggotakan lebih dari 250 GoTroops yang berfokus untuk
mendukung dan mengasah keterampilan serta potensi kepemimpinan perempuan
melalui kegiatan menjalin koneksi, bimbingan, kolaborasi dan diskusi.
Pada bulan Maret, diadakan serangkaian sesi untuk membahas berbagai masalah
dan topik terkait upaya pencapaian kesetaraan gender di dalam dan di luar tempat
kerja. Sesi tersebut mencakup percakapan informal dengan para pemimpin Gojek,
diskusi mengenai pengaruh ketidaksetaraan sistemis dan berbasis gender yang
masih lazim di masyarakat pada saat ini hingga diskusi panel dengan para pelopor
ide dan pakar tentang bagaimana masyarakat dapat mengakselerasi periode 100
tahun yang diperlukan untuk mencapai kesetaraan gender di tingkat global.
Sesi ini berfungsi sebagai sarana dialog konstruktif untuk meningkatkan
kesadaran, berbagi wawasan dan mendorong perubahan pada individu dan di
dalam organisasi untuk secara kolektif bergerak mencapai kesetaraan gender.
Karyawan kami diizinkan untuk membuat ERG baru selama mereka dapat
bertindak secara netral dan apresiatif, serta mematuhi Kode Etik Gojek.

Gambaran Umum

Sustainability dan Tata Kelola

GoGreener

Merangkul
Keberagaman
dan Mendorong
Inklusivitas di
Seluruh Ekosistem
Kami
Kami berkomitmen untuk menghapuskan segala
bentuk diskriminasi atau pelecehan di platform kami
dan menyediakan lingkungan yang aman dan inklusif
untuk mitra driver dan pelanggan kami. Saat ini
kami tengah mempersiapkan pedoman-pedoman
komunikasi untuk memastikan bahwa seluruh
konten informasi yang ditujukan kepada pengguna
mencerminkan dan konsisten dengan komitmen
kami dalam bidang keragaman dan inklusivitas.
Sebagai bagian dari komitmen organisasi kami dalam
bidang keberagaman, kami berkomitmen untuk
berhenti melakukan kegiatan diskusi yang hanya
melibatkan laki-laki dan hanya akan berpartisipasi
dalam kegiatan diskusi di mana semua gender
terwakili. Kami telah meluncurkan kampanye dan
melakukan program pelatihan secara rutin untuk
memastikan bahwa mitra driver dan konsumen kami
mengetahui tentang dan terlindungi dari segala
bentuk pelecehan.

GoForward

GoTogether

The Extra Mile

GOJEK | Laporan Sustainability 2020

Assurance Statement

Indeks

Lampiran

Program anti-pelecehan

Menjaga keamanan semua orang di platform kami

Gojek adalah platform yang mengutuk semua
jenis pelecehan - tidak hanya pelecehan terhadap
karyawan kami, tetapi juga pelecehan terhadap
mitra dan pengguna kami. Secara internal, kami
tengah melibatkan seluruh Gojek Group untuk
mempersiapkan kebijakan dan mekanisme
pendukung penegakan kebijakan anti pelecehan di
tempat kerja untuk memastikan semua GoTroops
terlindungi, di manapun tempat mereka bekerja.
Untuk mitra dan pengguna kami, kami berkomitmen
untuk meningkatkan kesadaran tentang berbagai
jenis pelecehan dan memastikan bahwa ekosistem
kami memiliki mekanisme perlindungan yang tepat
untuk menghentikan terjadinya pelecehan. Kami
telah menyertakan kebijakan ini ke dalam Kode Etik
kami untuk lebih menunjukkan dukungan kami terkait
kebijakan tidak mentoleransi pelecehan di tempat
kerja. Kami juga telah bermitra dengan Hollaback!,
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Indonesia dan UN Women untuk
meluncurkan kampanye dan program pelatihan antipelecehan.

Gojek sudah mulai menjalankan program-program yang berfokus untuk menjaga keselamatan perempuan
saat bepergian melalui kampanye #AmanBersamaGojek. Program-program ini berfokus untuk meningkatan
kesadaran (Edukasi), penambahan fitur di aplikasi Gojek untuk melindungi keselamatan selama perjalanan
(Teknologi SHIELD) dan memberikan dukungan jika terjadi peristiwa yang tidak diinginkan (Perlindungan).

Pelatihan
Pelatihan tatap muka bagi mitra driver GoRide GoCar (500+ peserta di 8 kota).

Platform Edukasi Daring
Kami menampilkan artikel blog melalui aplikasi
GoPartner, yang akan disertai dengan peluncuran
materi pendidikan infografis dan visual dengan
metode yang sama.
Materi pendidikan dan pelatihan daring telah
menjangkau 75% mitra driver aktif GoCar dan
GoRide.
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Pendidikan
Menggunakan langkah-langkah
kolaboratif untuk meningkatkan
kesadaran terkait isu-isu
keselamatan demi menciptakan
lingkungan yang aman
Upaya sosialisasi dan
peningkatan kesadaran
mengenai isu-isu pelecehan
adalah cara utama untuk
melawan pelecehan di ruang
publik
Menyediakan materi
pendidikan yang
didistribusikan secara luas di
platform kami
Kolaborasi dengan
pemerintah, lembaga
internasional dan organisasi
nirlaba untuk meningkatkan
kesadaran mengenai isu-isu
seperti ini

Teknologi
Gojek SHIELD
Teknologi Gojek SHIELD diciptakan
untuk alasan keselamatan
Tombol/tautan darurat
yang terhubung dengan
unit tanggap darurat yang
beroperasi 24 jam
Pengguna dapat membagikan
rute yang mereka lalui
untuk memastikan adanya
pemantauan demi menjaga
keselamatan mereka
Menyembunyikan nomor
telepon untuk melindungi
privasi dan melindungi data
Verifikasi wajah driver

Perlindungan
Perlindungan perjalanan di dalam
maupun di luar ekosistem Gojek
Zona aman bersama Gojek,
yang didasarkan pada riset
“After Dark” yang dilakukan
oleh UN Women dan Pulse
Lab Jakarta
Mitra yang terlatih untuk
merespons dan membantu
saat terjadi pelecehan
Pertanggungan asuransi
perjalanan untuk mitra dan
pelanggan
Pusat layanan pelanggan dan
unit tanggap darurat yang
terlatih untuk memahami hakhak pengguna dan mitra, serta
beroperasi 24 jam setiap hari
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Mendukung pengguna
dan mitra difabel
Kami berdiskusi dengan berbagai pengguna
difabel untuk mengidentifikasi kesulitan yang
mereka hadapi saat menggunakan aplikasi Gojek
dan memperkenalkan fitur-fitur baru (seperti
penambahan fitur screen reader di layar login dan
layar beranda) untuk menciptakan pengalaman
kontekstual di dalam aplikasi dan di luar aplikasi yang
berfokus pada pengguna.
Kami percaya bahwa teknologi seharusnya dapat
diakses oleh semua orang dan kami berkomitmen
untuk memberikan kesempatan dan akses yang
setara bagi pengguna dan mitra difabel yang
bergabung di dalam platform Gojek.
Melalui program Bengkel Belajar Mitra (BBM),
kami memberikan pelatihan tentang cara
mengemudi yang aman bagi para mitra driver.
Salah satu materi pelatihan BBM yang ditujukan
bagi kalangan difabel adalah kelas bahasa isyarat
yang diselenggarakan di beberapa kota besar di
Indonesia.
Kami menampilkan informasi tentang mitra
difabel di aplikasi agar pengguna dapat
memahami kondisi mitra driver kami.

Melalui inisiatif aksesibilitas, kami
berupaya untuk meningkatkan teknologi
yang digunakan dengan menciptakan
pengalaman yang inklusif dan dapat
mudah diakses para pelanggan, mitra dan
karyawan kami yang berasal dari berbagai
latar belakang dan memiliki kondisi fisik
yang beragam. Sesuai dengan misi Gojek
untuk memberikan dampak sosial yang
positif, sangatlah penting bagi kami sebagai
sebuah organisasi untuk ikut berperan
demi memastikan bahwa semua orang di
ekosistem Gojek merasa diikutsertakan dan
didukung.

Nunki Rehuellany
Product Designer untuk GoPartner App

Komunitas mitra driver independen yang
ditujukan bagi mitra difabel. Komunitas ini
bertujuan untuk menciptakan sebuah kelompok
yang aman dan mendukung bagi para mitra
driver untuk dapat berbagi praktik terbaik dalam
upaya meningkatkan kualitas pengalaman
mereka dan pengalaman pengguna.
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Respons Kami Terhadap Pandemi COVID-19
COVID-19 telah mengacaukan kehidupan dan
perekonomian di seluruh dunia. Berikut ini adalah
upaya yang kami lakukan untuk menangani dan
mengurangi dampak buruk pandemi di ekosistem
kami:
Memberikan bantuan langsung serta
memastikan kesehatan dan keamanan para
pemangku kepentingan kami;
Mengembangkan produk dan layanan baru
untuk memenuhi kebutuhan harian para
pelanggan kami secara aman di saat mereka
tetap berada di rumah; dan
Menciptakan peluang pendapatan baru bagi
mitra driver dan mitra usaha kami untuk
mengurangi beban ekonomi mereka.
Kami mendirikan Yayasan Anak Bangsa Bisa
(YABB) untuk membantu para mitra Gojek dan
kelompok masyarakat lainnya yang terkena
dampak pandemi. Yayasan ini telah berhasil
mengumpulkan Rp100 miliar yang disumbangkan
oleh jajaran manajemen senior dan GoTroops
ditambah dengan Rp20 miliar yang berasal dari
donasi korporat, kampanye Sumbang Suara dan
program donasi lainnya. Di saat kami mulai
merespons kesulitan akibat pandemi yang dihadapi
oleh para mitra driver, tenaga kesehatan dan
masyarakat, kami juga terus meningkatkan upaya
untuk membantu ekosistem masyarakat secara
keseluruhan melalui kegiatan untuk mendukung
pembelajaran siswa secara daring dan mendukung
para mitra usaha untuk bisa tetap bertahan di
tengah krisis ekonomi yang terjadi.

Kecepatan, inovasi, dampak
sosial—merupakan landasan yang
mendorong lahirnya YABB— dan terus
melandasi upaya dan komitmen kami
untuk membantu memulihkan kembali
kehidupan orang-orang yang selama ini
selalu mendukung kami, komunitas
kami. Seiring dengan kita melangkah
maju, masa depan setelah pandemi
akan terus menantang. Kami berupaya
bangkit dengan memanfaatkan
teknologi dan inovasi serta berfokus
pada kegiatan untuk memenuhi
kebutuhan sosial yang memungkinkan
masyarakat untuk maju, dengan cara
yang lebih ramah lingkungan,
bersama-sama.

Monica Oudang
Ketua, Yayasan Anak Bangsa
Bisa (YABB)

Melindungi Kesehatan dan Mata
Pencaharian Mitra Driver
Kami membuat prosedur pengiriman tanpa kontak untuk layanan GoFood dan layanan logistik serta
mendirikan Posko Aman di lebih dari 200 area layanan untuk memeriksa suhu tubuh para mitra driver,
menyediakan perlengkapan kesehatan dan sanitasi untuk mereka dan menyemprot kendaraan mereka
dengan disinfektan. Semua ini dilakukan untuk menjaga kesehatan dan keamanan para mitra.
Kami menciptakan produk baru seperti Gocek untuk memberikan peluang mendapatkan penghasilan
tambahan dan telah berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan terkemuka, kementerian, dan badan
pemerintah untuk mengurangi beban ekonomi akibat pandemi yang dihadapi oleh mitra driver kami. YABB
memberikan bantuan pendapatan kepada para mitra driver yang tidak dapat bekerja karena harus mengisolasi
diri dan/atau harus dirawat di rumah sakit karena terjangkit COVID-19.

Kebutuhan
Dasar*
Pembelian 2,9 juta paket
makanan dari 1.570 Mitra
Usaha GoFood untuk
didonasikan ke 299.000
keluarga mitra driver
690 ribu+ mitra Gojek telah
menerima paket sembako

Kesehatan &
Keselamatan
Pemberian 5 juta+ paket
kesehatan (masker dan hand
sanitizer) kepada mitra driver
2 juta+ mitra driver telah
mengunjungi Posko Aman
J3K untuk melakukan
pengukuran suhu tubuh dan
membersihkan kendaraan
mereka dengan disinfektan

Bantuan
Finansial
24.000 mitra telah difasilitasi
untuk mendapatkan akses ke
program bantuan pembayaran
cicilan kendaraan
Gojek telah memfasilitasi
pinjaman sebesar Rp1,4 miliar
untuk para mitra driver

* Silakan kunjungi http://www.anakbangsabisa.org/ untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang program-program yang dijalankan oleh Yayasan Anak Bangsa
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Sustainability dan Tata Kelola

GoGreener

Membantu UMKM
untuk Bisa Bertahan
dan Berkembang

GoForward

Assurance Statement

Indeks

Lampiran

Fitur baru di GoFood yang memungkinkan pengguna untuk membeli kebutuhan sehari-hari dari
berbagai toko secara daring;
Fitur "Siap Masak" yang berisi menu makanan beku dan makanan siap masak untuk memberikan
lebih banyak pilihan kuliner bagi para pelanggan yang beraktivitas dari rumah; dan
Pelanggan dapat mengetahui informasi suhu badan mitra driver dan informasi kebersihan
kendaraannya pada saat melakukan pemesanan.
Kami memanfaatkan platform digital kami untuk menyampaikan informasi terbaru mengenai panduan
kesehatan dan keamanan kepada masyarakat serta meluncurkan beberapa inisiatif untuk membantu
menjaga keselamatan dan kesehatan para pekerja garis depan dan petugas kesehatan.

Donasi
Kebutuhan Dasar*
Pemberian 230 ribu
paket makanan
untuk petugas
kesehatan di 14
rumah sakit dan
1.500 pengemudi
ambulans di
Jabodetabek

74.000 mitra usaha berhasil meningkatkan pendapatan
mereka sebesar 12% selama program Hari Kuliner
Nasional

Mengurangi biaya operasional
Fasilitas yang ada di 27 Dapur Bersama dapat
digunakan mitra usaha secara bersama-sama untuk
mengurangi biaya operasional
Mitra UMKM yang tergabung dalam Dapur Bersama
mengalami peningkatan transaksi sebesar 70%

Pemberian 31.000
paket sembako
untuk para pekerja
informal

Bantuan ﬁnansial
1.000 UMKM menerima dukungan pemasaran,
pelatihan dan pendampingan, perlengkapan
kebersihan, bantuan tunai serta hadiah dari program
bantuan yang ditujukan untuk mitra usaha
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Strategi Kami ke Depan

Akibat pandemi COVID-19, banyak orang beraktivitas dari rumah sebagai bagian dari upaya untuk
melindungi kesehatan mereka dan untuk mematuhi anjuran pemerintah. Kami meluncurkan beberapa
ﬁtur di aplikasi yang memungkinkan kami untuk dapat langsung mengantarkan produk-produk
kebutuhan harian ke rumah pelanggan:

Kesempatan untuk menambah penghasilan

37.

The Extra Mile

Kepedulian Terhadap Pelanggan dan Masyarakat Luas

Bisnis UMKM sangat terdampak oleh pandemi COVID-19
akibat penurunan pembelian di gerai ﬁsik mereka. Kami
secara aktif menerima pendaftaran lebih dari 120.000
UMKM baru ke dalam platform kami, membangun serta
memperkuat keberadaan brand mereka di dunia digital.
Kami meluncurkan beberapa program pelatihan dan
kampanye promosi untuk membantu meningkatkan
volume transaksi mitra usaha kami serta membantu
mereka membeli barang-barang kebutuhan pokok melalui
aplikasi GoFresh. Program ini membantu meringankan
beban operasional mereka di masa-masa sulit ini. Kami
juga membagikan panduan keselamatan COVID-19 dan
memberikan paket peralatan kesehatan dan peralatan
sanitasi untuk membantu menjaga keselamatan staf mitra
usaha kami.

GoTogether

Bantuan Sosial*

Pemberian kuota internet dan tablet
melalui program #BersamaBISA kepada
250 siswa-siswi agar mereka dapat
meneruskan pendidikan di tengah
pandemi. Kami juga memberikan
dukungan lebih lanjut dalam bentuk
program pelatihan berdurasi satu tahun
kepada para pelajar tersebut agar
mereka lebih tangguh dan lebih percaya diri.
Pemberian bantuan kepada 1.900 orang
tua yang tinggal di rumah dalam bentuk
program data seluler untuk kegiatan
pembelajaran dari rumah. Bantuan ini
memungkinkan anak-anak tersebut
untuk dapat terus melanjutkan
pembelajaran jarak jauh serta
memberikan akses ke ﬁtur dan layanan
yang dibutuhkan oleh orang tua mereka.

Layanan Informasi dan
Pemeriksaan Kesehatan
Tersedianya ﬁtur daring
“COVID-19 Information Center”
di dalam aplikasi Gojek.
Melalui kolaborasi dengan
Halodoc, Gojek telah
meluncurkan layanan
konsultasi daring untuk
mendeteksi gejala-gejala
COVID-19. Sampai saat ini,
ﬁtur tersebut sudah
diakses oleh lebih dari 12
juta pengguna baik secara
daring maupun luring.

The Role of Gojek’s Ecosystem in Indonesia’s Economy During and Before the COVID-19 Pandemic, Riset LD FEB UI, 2020
* Silakan kunjungi http://www.anakbangsabisa.org/ untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang program-program yang dijalankan oleh Yayasan Anak Bangsa
9

Inisiatif kami telah memperkuat hubungan kami
dengan mitra dan berkontribusi positif pada bisnis
kami9.

89% mitra driver

mengatakan bahwa mereka ingin terus bermitra
dengan Gojek dan merasa optimistis terhadap
pemulihan pendapatan mereka di masa mendatang.

88% mitra usaha GoFood

mengatakan bahwa kemitraan dengan Gojek telah
membantu mereka bertahan di tengah pandemi
COVID-19.

89% mitra usaha GoPay

mengatakan bahwa kemitraan dengan Gojek telah
membantu usaha mereka bertahan di tengah
pandemi ini.

94%
pengusaha yang aktif di media sosial
mengatakan bahwa teknologi Gojek sangat
membantu di tengah pandemi COVID-19.

Kami akan terus memberikan dukungan yang vital
untuk memerangi COVID-19 kepada mitra driver
kami di Indonesia dengan memberikan akses untuk
mendapatkan vaksin. Dukungan ini juga termasuk
menyediakan akses ke program vaksinasi dari
Kementerian Kesehatan.

Strategi Kami
ke Depan
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Strategi Kami ke Depan

Assurance Statement

Menuju Masa Depan
yang Berkelanjutan
(Sustainable)
Tinggi

Gojek menyadari bahwa kami saat ini masih berada pada tahap awal
perjalanan sustainability kami. Meskipun dampak positif (positive
impact) adalah bagian dari DNA kami sejak awal Gojek dibangun, kami
menyadari bahwa kami harus selalu berupaya menjadi lebih baik.
Value
Acceleration

Oleh karena itu, pada tahun 2020, kami memulai tahap pertama
perjalanan sustainability kami dengan mengukur dan mengumpulkan
data untuk mengetahui dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi Gojek.
Secara internal, kami menyiapkan struktur kepemimpinan terbaik untuk
mengidentifikasi, menilai dan mengelola isu-isu ESG yang muncul dalam
ekosistem kami.

Berfokus pada risiko
dan peluang jangka
panjang

Dampak terhadap nilai perusahaan

Meluncurkan
produk-produk yang
sustainable

Penciptaan
Nilai

Mentransformasi
model bisnis

Kami selalu mematuhi semua regulasi yang berlaku serta senantiasa
mengelola risiko untuk melindungi kepentingan para pemangku
kepentingan. Terkait dengan fokus baru kami pada sustainability,
kami akan melakukan optimalisasi operasional, peningkatan kualitas
keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, dan integrasi ESG
ke dalam setiap aspek signifikan bagi pertumbuhan Gojek. Kami
menerapkan praktik-praktik sustainability berstandar internasional dalam
semua kegiatan yang dilakukan oleh setiap unit bisnis dan fungsi Gojek.
Di masa mendatang, untuk mengakselerasi perkembangan ini, kami
akan menggunakan kemampuan kami berinovasi, guna menciptakan
bisnis model yang transformatif dan menyediakan produk dan jasa yang
mengadopsi prinsip sustainability.

(Value Creation)
Berfokus pada optimasi
proses
Mengurangi risiko
operasional

Perlindungan
Nilai

Mengelola ekspektasi
pemangku
kepentingan

(Value Protection)
Berfokus pada
manajemen risiko &
kepatuhan

Rendah

Respon terhadap
tekanan pemangku
kepentingan

Rendah

39.

Integrasi ESG ke dalam strategi bisnis

GOJEK | Laporan Sustainability 2020

Tinggi

Gojek bangga akan pencapaian di masa lampau, namun kami juga
sangat bersemangat menyongsong masa depan. Ini merupakan
laporan sustainability pertama kami, dan kami berupaya untuk terus
menerbitkan laporan sustainability secara berkala, agar dapat senantiasa
transparan kepada seluruh pemangku kepentingan, dalam memantau

Indeks

Lampiran

dan menginformasikan progres serta strategi ke depan.
Kami akan bekerja dengan tekun dan berkolaborasi dengan mitra-mitra
independen, imparsial dan kredibel, agar senantiasa mendapatkan
masukan konstruktif yang sangat dibutuhkan di setiap tahap perjalanan
sustainability kami.
Kami akan terus menjadi perusahaan berbasis data, untuk memastikan
seluruh metodologi dan pendekatan kami senantiasa tepat sasaran
dan relevan. Kami berharap dampak perusahaan dan ekosistem Gojek
dapat dirasakan secara positif, serta membawa perubahan baik bagi
semua; manusia dan bumi.
Yang terakhir, namun tidak kalah penting, kami akan mengevaluasi
kinerja ESG perusahaan dengan kerangka kerja tingkat internasional,
serta berkomitmen untuk mendapatkan berbagai akreditasi global,
sehingga bukan hanya kami sendiri yang klaim sudah melakukan bisnis
dengan benar, namun setiap orang dapat melihat bukti konkrit.
Ini adalah misi kami - untuk senantiasa menjalankan bisnis dengan
lebih baik, agar kami dapat terus menciptakan nilai secara jangka
panjang bagi semua orang di dalam ekosistem kami. Kami berharap
Anda dapat bergabung dalam perjalanan kami bertransformasi menjadi
lebih baik bagi sesama manusia dan bumi.

Gambaran Umum

Sustainability dan Tata Kelola

GoGreener

GoForward

GoTogether

External Assurance
Untuk External Assurance Report, silahkan melihat versi bahasa Inggris dari
Laporan Sustainability Gojek di gojek.com/sustainability

40.
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Indeks GRI
Standar GRI

Nomor

Pengungkapan Halaman, Tautan yang Relevan
& Alasan Tidak Diikutsertakan, Jika Berlaku

Pengungkapan

Pengungkapan Umum
Proﬁl Organisasi

GRI 102: Pengungkapan Umum

102-1

Nama organisasi

4

102-2

Kegiatan, merek, produk, dan jasa

8

102-3

Lokasi kantor pusat

8

102-4

Lokasi operasi

8

102-5

Kepemilikan dan bentuk hukum

8

102-6

Pasar yang dilayani

8

102-7

Skala organisasi

7, 8, 9

102-8

Informasi mengenai karyawan dan pekerja lainnya

56

102-9

Rantai pasokan

8

102-10

Perubahan signiﬁkan pada organisasi dan rantai pasokannya

Tidak berlaku

102-11

Pendekatan atau Prinsip Pencegahan

13

102-12

Inisiatif Eksternal

31

102-13

Keanggotaan asosiasi

24

102-14

Pernyataan dari pembuat keputusan senior

3

102-16

Nilai, prinsip, standar dan norma perilaku

8, 9, 10, 16, 18

102-40

Daftar kelompok pemangku kepentingan

4

102-41

Perjanjian perundingan kolektif

Tidak berlaku

Strategi
GRI 102: Pengungkapan Umum

Etika dan Integritas
GRI 102: Pengungkapan Umum

Struktur Kepemimpinan
Keterlibatan Pemangku Kepentingan
GRI 102: Pengungkapan Umum

42.
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Indeks

Lampiran

Pengungkapan

Pengungkapan Halaman, Tautan yang Relevan
& Alasan Tidak Diikutsertakan, Jika Berlaku

102-42

Mengidentiﬁkasi dan memilih pemangku kepentingan

4

102-43

Pendekatan untuk keterlibatan pemangku kepentingan

4, 55

102-44

Topik utama dan hal-hal yang diajukan

5

102-45

Entitas yang termasuk dalam laporan keuangan dikonsolidasi

Tidak relevan karena Gojek bukan perusahaan terbuka

102-46

Menetapkan isi laporan dan batasan topik

4, 5, 6

102-47

Daftar topik material

5

102-48

Penyajian kembali informasi

Tidak berlaku karena ini merupakan laporan sustainability kami yang pertama

102-49

Perubahan dalam pelaporan

Tidak berlaku karena ini merupakan laporan sustainability kami yang pertama

102-50

Periode pelaporan

6

102-51

Tanggal laporan terbaru

Tidak berlaku karena ini merupakan laporan sustainability kami yang pertama

102-52

Siklus pelaporan

6

102-53

Titik kontak untuk pertanyaan mengenai laporan

6

102-54

Mengklaim pelaporan sesuai dengan Standar GRI

6

102-55

Indeks isi GRI

42-45

102-56

Assurance oleh pihak eksternal

40

Nomor

Keterlibatan Pemangku Kepentingan
GRI 102: Pengungkapan Umum

Praktik Pelaporan

GRI 102: Pengungkapan Umum

Pengungkapan Topik Spesiﬁk
Etika Bisnis
103-1

Penjelasan topik material dan Batasannya

5, 16

103-2

Pendekatan Manajemen

16

103-3

Pendekatan manajemen dan komponennya

15, 16

GRI 205: Anti-Korupsi

205-3

Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil

16

GRI 206: Perilaku Anti-Persaingan

206-1

Tindakan hukum untuk perilaku anti persaingan, anti-trust dan

16

GRI 103: Pendekatan Manajemen

praktik monopoli

Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan
GRI 103: Pendekatan Manajemen

43.

103-1

Penjelasan topik material dan Batasannya

5, 17

103-2

Pendekatan manajemen dan komponennya

17

103-3

Evaluasi pendekatan manajemen

17
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Indeks

Pengungkapan

Pengungkapan Halaman, Tautan yang Relevan
& Alasan Tidak Diikutsertakan, Jika Berlaku

Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan
GRI 307: Kepatuhan Lingkungan

307-1

Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan hidup

17

GRI 419: Kepatuhan Sosial Ekonomi

419-1

Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial

17

dan ekonomi

Keamanan Data dan Privasi Pengguna
GRI 103: Pendekatan Manajemen
GRI 418: Privasi Pelanggan

103-1

Penjelasan topik material dan Batasannya

5, 18, 19

103-2

Pendekatan manajemen dan komponennya

18, 19

103-3

Evaluasi pendekatan manajemen

15, 18, 19

418-1

Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi

19

pelanggan dan hilangnya data pelanggan

Aksi Iklim
GRI 103: Pendekatan Manajemen
GRI 302: Energi
GRI 305: Emisi

103-1

Penjelasan topik material dan Batasannya

5, 21, 58

103-2

Pendekatan manajemen dan komponennya

21, 58

103-3

Evaluasi pendekatan manajemen

15, 21, 58

302-1

Konsumsi energi dalam organisasi

58

305-1

Emisi GRK (Cakupan 1) langsung

21, 58

305-2

Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung

21, 58

305-3

Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya

21, 58

103-1

Penjelasan topik material dan Batasannya

5, 21, 22

103-2

Pendekatan manajemen dan komponennya

21, 22

103-3

Evaluasi pendekatan manajemen

15, 21, 22

103-1

Penjelasan topik material dan Batasannya

5, 24, 25

103-2

Pendekatan manajemen dan komponennya

24, 25

103-3

Evaluasi pendekatan manajemen

15, 24, 25

306-1

Produksi limbah dan dampak signiﬁkan terkait limbah

24, 25

306-2

Pengelolaan dampak signiﬁkan terkait limbah

24, 25

306-4

Limbah yang dialihkan dari tempat pembuangan

25

Kualitas Udara
GRI 103: Pendekatan Manajemen

Penggunaan dan Pengelolaan Plastik
GRI 103: Pendekatan Manajemen

GRI 306: Limbah
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Pengungkapan

Pengungkapan Halaman, Tautan yang Relevan
& Alasan Tidak Diikutsertakan, Jika Berlaku

103-1

Penjelasan topik material dan Batasannya

5, 27

103-2

Pendekatan manajemen dan komponennya

27

103-3

Evaluasi pendekatan manajemen

15, 27

203-2

Dampak ekonomi tidak langsung yang signiﬁkan

27

103-1

Penjelasan topik material dan Batasannya

5, 29

103-2

Pendekatan manajemen dan komponennya

29

103-3

Evaluasi pendekatan manajemen

15, 29

403-1

Sistem manajemen kesehatan & keselamatan kerja

29

GRI 403: Kesehatan & Keselamatan

403-3

Layanan kesehatan kerja

29

Kerja

403-5

Pelatihan pekerja mengenai keselamatan & kesehatan kerja

29

403-9

Kecelakaan kerja

29

Standar GRI

Nomor

Pembangunan Sosial Ekonomi
GRI 103: Pendekatan Manajemen
GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung

Kesehatan & Keamanan Mitra Driver
GRI 103: Pendekatan Manajemen

Mata Pencaharian Mitra Driver yang Berkelanjutan
GRI 103: Pendekatan Manajemen

103-1

Penjelasan topik material dan Batasannya

5, 28

103-2

Pendekatan manajemen dan komponennya

28

103-3

Evaluasi pendekatan manajemen

15, 28

103-1

Penjelasan topik material dan Batasannya

5, 31, 32, 33, 34

103-2

Pendekatan manajemen dan komponennya

31, 32, 33, 34

103-3

Evaluasi pendekatan manajemen

15, 31, 32, 33, 34

405-1

Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan

31, 57

103-1

Penjelasan topik material dan Batasannya

5, 36, 37

103-2

Pendekatan manajemen dan komponennya

36, 37

103-3

Evaluasi pendekatan manajemen

15, 36, 37

Keragaman dan Inklusivitas
GRI 103: Pendekatan Manajemen
GRI 405: Keanekaragaman dan
Kesempatan Setara

Respons terhadap COVID-19
GRI 103: Pendekatan Manajemen
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Kode

Indeks
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Referensi
Halaman dan
Tautan

Matriks Accounting

Penjelasan Tambahan dan
Informasi yang Relevan

SASB: Media dan Layanan Internet
58

Total energi yang dikonsumsi
TC-IM-130a.1

Persentase listrik jaringan

100% listrik kami bersumber dari jaringan listrik PLN

Persentase energi terbarukan

Kami tidak memiliki sumber lain untuk energi terbarukan

TC-IM-220a.1

Deskripsi kebijakan dan praktik yang berkaitan dengan perilaku periklanan dan privasi pengguna

TC-IM-220a.2

Jumlah pengguna yang informasinya digunakan untuk tujuan sekunder

Kami tidak menggunakan informasi dari pengguna lain untuk keperluan sekunder

TC-IM-220a.3

Jumlah total kerugian moneter akibat proses hukum yang terkait dengan privasi pengguna

Tidak berlaku karena tidak ada insiden pelanggaran tersebut

TC-IM-230a.1

Jumlah pelanggaran data

Tidak berlaku karena tidak ada insiden pelanggaran tersebut

TC-IM-230a.2

Deskripsi pendekatan untuk mengidentiﬁkasi dan menangani risiko keamanan data, termasuk penggunaan standar

18

8, 19

keamanan siber pihak ketiga
TC-IM-330a.3

Persentase representasi gender dan ras/etnis dalam manajemen, staf teknis dan karyawan lainnya

TC-IM-520a.1

Jumlah total kerugian moneter sebagai akibat dari proses hukum yang terkait dengan peraturan perilaku anti-persaingan

TC-IM-000.A

Ukuran aktivitas pengguna yang ditentukan entitas

31
Tidak berlaku karena tidak ada insiden pelanggaran tersebut

7

Sesuai jumlah unduhan

SASB: Transportasi Darat
TR-RO-110a.1

Emisi kotor global Cakupan 1

21, 58

TR-RO-110a.2

Diskusi tentang strategi atau rencana jangka panjang dan jangka pendek untuk mengelola emisi Cakupan 1, target

21

pengurangan emisi dan analisis kinerja terhadap target tersebut
TR-RO-120a.1

TR-RO-320a.1

Emisi udara dari polutan berikut:

Gojek saat ini tidak mengukur emisi udara dari NOx,

(1) NOx (tidak termasuk N2O), (2) SOx, and (3)

SOx, atau materi partikulat. Kami berfokus pada

Materi partikulat (PM10)

strategi untuk mengukurnya di tahun 2021

Total tingkat insiden yang dapat direkam

29

Untuk aktivitas di platform kami

Tingkat kematian

29

Untuk aktivitas di platform kami

TR-RO-320a.3

Uraian pendekatan pengelolaan risiko kesehatan jangka pendek dan jangka panjang pengemudi

29

Untuk aktivitas di platform kami

TR-RO-540a.1

Jumlah kecelakaan di jalan

29

Untuk aktivitas di platform kami

Jumlah kecelakaan kendaraan bermotor

29

Untuk aktivitas di platform kami

Jumlah pengemudi

7

Tercatat di platform kami

TR-RO-000.C
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Indeks Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)
Indeks POJK adalah persyaratan pelaporan keberlanjutan bagi perusahaan publik sebagaimana diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK 51/POJK.03/2017.
Walaupun Gojek bukan perusahaan publik, Gojek secara sukarela berupaya untuk mematuhi standar nasional ini.

Kode/
Indikator

Deskripsi Persyaratan OJK berdasarkan
POJK No. 51/POJK.03/2017

Halaman dan
Tautan yang
Relevan

1

Penjelasan Strategi Keberlanjutan

4, 5, 6, 10, 11, 12, 13

2

Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan- Diisi dengan perbandingan kinerja 3 (tiga) tahun terakhir (bagi LJK, Emiten, dan

Tidak relevan bagi Gojek karena ini adalah laporan

Perusahaan Publik yang telah beroperasi lebih dari 3 (tiga) tahun) sebagai berikut:

sustainability pertama

2.a

Aspek Ekonomi:

7, 8

karena Gojek bukan perusahaan publik.

2) pendapatan atau penjualan;

Catatan: Jumlah produk dan layanan terjual dilaporkan

3) laba atau rugi bersih;

dalam laporan ini.

5) pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis Keuangan Berkelanjutan;
Aspek Lingkungan Hidup:

21, 22, 24, 25, 58

1) penggunaan energi (antara lain listrik dan air);
2) pengurangan emisi yang dihasilkan (bagi LIK, Emiten dan Perusahaan Publik yang proses bisnisnya berkaitan
langsung dengan Lingkungan Hidup);
3) pengurangan limbah dan eﬂuen (limbah yang telah memasuki lingkungan) yang dihasilkan (bagi LIK, Emiten, dan
Perusahaan Publik yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup); atau
4) pelestarian keanekaragaman hayati (bagi LIK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang proses bisnisnya berkaitan
langsung dengan Lingkungan Hidup)
2.c

Aspek Sosial:

27, 28

Uraian mengenai dampak positif dan negatif penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan
(termasuk orang, daerah dan dana).
3

Proﬁl singkat - gambaran keseluruhan mengenai karakteristik LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik.

7, 8, 9

3.a

Visi, misi, dan nilai keberlanjutan

9, 10, 11, 12, 13

47.

Tersedia sebagian. Beberapa indikator tidak berlaku

1) kuantitas produksi atau jasa yang dijual;

4) produk ramah lingkungan; dan
2.b

Penjelasan Tambahan dan Informasi
yang Relevan
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Kode/
Indikator

Deskripsi Persyaratan OJK berdasarkan
POJK No. 51/POJK.03/2017

Halaman dan
Tautan yang
Relevan

3.b

Nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimili, alamat surat elektronik (e-mail), dan situs/web serta kantor cabang

6

Penjelasan Tambahan dan Informasi
yang Relevan

dan/atau kantor perwakilan
3.c

Skala usaha secara singkat, meliputi:

7, 8

Tersedia sebagian. Beberapa indikator tidak berlaku
karena Gojek bukan perusahaan publik.

1) total aset atau kapitalisasi aset, dan total kewajiban (dalam jutaan rupiah);
2) jumlah karyawan yang dibagi menurut jenis kelamin, jabatan, usia, pendidikan, dan status ketenagakerjaan;
3) persentase kepemilikan saham (publik dan pemerintah); dan
4) wilayah operasional
3.d

Penjelasan singkat mengenai produk, layanan dan kegiatan usaha yang dijalankan

8, 9

Informasi relevan sudah disampaikan di dalam laporan ini

3.e

Keanggotaan pada asosiasi

24

Informasi relevan sudah disampaikan di dalam laporan ini

3.f

Perubahan yang bersifat signiﬁkan, antara lain terkait dengan penutupan atau pembukaan cabang dan struktur

Tidak berlaku untuk Gojek karena tidak ada perubahan

kepemilikan

yang signiﬁkan

4

Penjelasan Direksi yang memuat:

4.a

Kebijakan untuk merespons tantangan dalam pemenuhan strategi keberlanjutan, paling sedikit meliputi:

3, 10, 13

Tersedia sebagian. Yang tersedia sudah disampaikan
dalam laporan ini

1) penjelasan nilai keberlanjutan Perusahaan
2) penjelasan respons Perusahaan terhadap isu terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan;
3) penjelasan komitmen pimpinan Perusahaan dalam pencapaian penerapan Keuangan Berkelanjutan;
4) pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan; dan
5) tantangan pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan
4.b

Penerapan Keuangan Berkelanjutan:
1) pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan (ekonomi, sosial dan lingkungan hidup) dibandingkan dengan

7, 10

Tidak sepenuhnya relevan karena Gojek bukan
perusahaan terbuka

target; dan
2) penjelasan prestasi dan tantangan termasuk peristiwa penting selama periode pelaporan (bagi LIK yang diwajibkan
membuat Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan).
4.c

Strategi pencapaian target:
1) pengelolaan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekononi, sosial dan lingkungan hidup;
2) pemanfaatan peluang dan prospek usaha; dan
3) penjelasan situasi eksternal ekonomi, sosial dan lingkungan hidup yang berpotensi memengaruhi keberlanjutan
Perusahaan
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Deskripsi Persyaratan OJK berdasarkan
POJK No. 51/POJK.03/2017

5

Tata kelola keberlanjutan memuat:

5.a

Uraian tugas Direksi dan Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab

Indeks

Lampiran

Halaman dan
Tautan yang
Relevan

Penjelasan Tambahan dan Informasi
yang Relevan

15

penerapan Keuangan Berkelanjutan
5.b
5.c

Penjelasan mengenai pengembangan kompetensi Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit

Tidak tersedia karena Gojek bukan perusahaan publik

kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan.

dan tidak diharuskan untuk mengungkapkan.

Penjelasan mengenai prosedur Perusahaan dalam mengidentiﬁkasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko

13, 15

atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, termasuk peran Direksi
dan Dewan Komisaris dalam mengelola, melakukan telaah berkala dan meninjau efektivitas proses manajemen risiko
Perusahaan.
5.d

Penjelasan mengenai pemangku kepentingan yang meliputi:

3, 4, 5, 6

1) keterlibatan pemangku kepentingan berdasarkan hasil penilaian (assessment) manajemen.
2) pendekatan yang digunakan Perusahaan dalam melibatkan pemangku kepentingan dalam penerapan Keuangan
Berkelanjutan.
5.e

Tidak tersedia karena tidak ada insiden yang relevan

Permasalahan yang dihadapi, perkembangan dan pengaruh terhadap penerapan Keungan Berkelanjutan.

dalam periode pelaporan ini.
6

Kinerja keberlanjutan:

6.a

Penjelasan mengenai kegiatan membangun budaya keberlanjutan di Perusahaan

10, 13, 15, 16, 31,

Uraian mengenai kinerja ekonomi:

32, 33, 34, 39

6.b

6.c

1) perbandingan target dan kinerja produksi, portofolio, target pembiayaan, atau investasi, pendapatan dan laba rugi

Tidak berlaku karena Gojek bukan perusahaan publik

2) perbandingan target dan kinerja portofolio, target pembiayaan, atau investasi pada instrumen keuangan atau proyek

dan tidak diwajibkan untuk mengungkapkan

yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan

informasi seperti.

Kinerja sosial:

27, 28, 29, 31,

1) Komitmen LIK, Emiten dan Perusahaan Publik dalam menyediakan layanan untuk produk dan/atau layanan yang setara

32, 33, 34

dengan konsumen
2) Ketenagakerjaan yang termasuk di dalamnya hal berikut:
a) pernyataan kesetaraan kesempatan bekerja dan ada atau tidaknya tenaga kerja paksa dan tenaga kerja anak;
b) Persentase remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah terhadap upah minimum regional;
c) Lingkungan bekerja yang layak dan aman; dan
d) Pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai.
3) Masyarakat, yang paling sedikit memuat:
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Halaman dan
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a) informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap
masyarakat sekitar termasuk literasi dan inklusi keuangan;
b) mekanisme pengaduan masyarakat serta jumlah pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti; dan
c) TJSL yang dapat dikaitkan dengan dukungan pada tujuan pembangunan berkelanjutan meliputi jenis dan capaian
kegiatan program pemberdayaan masyarakat
6.d

Kinerja Lingkungan Hidup:

21, 22, 23, 24, 25

1) biaya ingkungan hidup yang dikeluarkan;
2) uraian mengenai penggunaan material yang ramah lingkungan, misalnya penggunaan jenis material daur ulang; dan
3) uraian mengenai penggunaan energi, paling sedikit memuat:
a) jumlah dan intensitas energi yang digunakan; dan
b) upaya dan pencapaian eﬁsiensi energi yang dilakukan termasuk penggunaan sumber energi terbarukan
6.e

Kinerja Lingkungan Hidup bagi Perusahaan yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan lingkungan hidup:
1) kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
2) informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap
lingkungan hidup sekitar, terutama upaya peningkatan daya dukung ekosistem;
3) keanekaragaman hayati, paling sedikit memuat:
a) dampak dari wilayah operasional yang dekat atau berada di daerah konservasi atau memiliki keanekaragaman hayati;
dan
b) usaha konservasi keanekaragaman hayati yang dilakukan, mencakup perlindungan spesies ﬂora atau fauna;
4) emisi, paling sedikit memuat:
a) jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan berdasarkan jenisnya; dan
b) upaya dan pencapaian pengurangan emisi yang dilakukan;
5) limbah dan eﬂuen, paling sedikit memuat:
a) jumlah limbah dan eﬂuen yang dihasilkan berdasarkan jenisnya;
b) mekanisme pengelolaan limbah dan eﬂuen; dan
c) tumpahan yang terjadi (jika ada); dan
6) jumlah dan materi pengaduan lingkungan hidup yang diterima dan diselesaikan.

6.f

Tanggung jawab pengembangan produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan yang setidaknya memuat hal berikut:
1) inovasi dan pengembangan produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan
2) jumlah dan persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi konsumen;
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Deskripsi Persyaratan OJK berdasarkan
POJK No. 51/POJK.03/2017

6.f

3) dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan dan proses
4) jumlah produk yang ditarik kembali dan alasannya; atau
5) survei kepuasan konsumen terhadap produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan

51.
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Halaman dan
Tautan yang
Relevan

distribusi serta mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi dampak negatif;

7

Indeks

40

Penjelasan Tambahan dan Informasi
yang Relevan
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Lampiran A:

Inisiatif untuk Topik Material Prioritas Menengah dan Rendah
Topik Material
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Inisiatif

Deskripsi Singkat

Learning Lab Platform (LLP)

LLP adalah solusi pembelajaran satu atap yang dapat digunakan oleh semua karyawan tetap dan karyawan yang
dikontrak secara langsung oleh Gojek di semua negara. Solusi ini diluncurkan pada awal tahun 2020 dan telah
menjadi pilar utama untuk mendukung proses pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh karyawan kami, terutama di
tengah berlangsungnya pandemi ini.

(Gojek's internal learning management system - LMS)

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program Bahasa dan Komunikasi

Untuk meningkatkan rasa percaya diri dan keterampilan profesional staf kami, tim Talent and Ladership
Development menawarkan program pelatihan bahasa Inggris dan komunikasi untuk semua GoTroops.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Gojek Google Web Day

Untuk memastikan 100% kepatuhan terhadap SOP pihak ketiga (3PP), yang mencakup kinerja, ﬁtur, UI/UX, dll., Kami
memberikan pelatihan kepada mitra pihak ketiga (18 mitra usaha) agar mereka dapat memahami cara memperbaiki
atau meningkatkan kinerja platform digital mereka. Peserta akan mendapatkan modul pelatihan dari Gojek dan
Google.

Kesehatan dan Kesejahteraan Karyawan

Home Workouts

Program pelatihan daring berdurasi satu jam yang tersedia di setiap hari kerja. Pelatihan yang ditawarkan antara lain:
Yoga, Zumba, Pilates, Barre, Ultimate Combat, Bootcamp, dan Dance.

Kesehatan dan Kesejahteraan Karyawan

WFH Book Club

Diskusi buku secara daring berdurasi satu jam yang dipimpin oleh narasumber internal dan eksternal.

Kesehatan dan Kesejahteraan Karyawan

Ngobrol asik sore-sore (NGASO)

Acara bincang-bincang santai secara daring dengan pembicara internal, yang membahas berbagai topik yang tidak
berhubungan dengan pekerjaan.

Kesehatan dan Kesejahteraan Karyawan

GoTalk Friday

Wawancara informal secara daring yang membahas berbagai topik dengan pembicara tamu internal dan eksternal
dari Indonesia,

Kesehatan dan Kesejahteraan Karyawan

Kids Funtivities

Program pendidikan daring untuk anak-anak dari GoTroops.
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Inisiatif

Deskripsi Singkat

Kesehatan dan Kesejahteraan Karyawan

Fruitful Friday

Sesi meditasi secara daring yang dipimpin oleh praktisi internal dan eksternal, bertujuan untuk mengurangi stres
akibat bekerja dari rumah.

Pengelolaan Limbah (di dalam operasi
perusahaan)

Menggunakan servis Waste4Change untuk kantor
pusat Gojek

Waste4Change adalah social enterprise/perusahaan berorientasi sosial yang didirikan pada tahun 2014. Perusahaan
ini menyediakan layanan pengelolaan sampah secara bertanggung jawab, dengan tujuan untuk mencapai Indonesia
yang bebas sampah (zero waste Indonesia).
Sampah dari Kantor Pusat Gojek diambil dan disortir oleh Waste4Change, untuk mengurangi dan menghindari
pengiriman sampah yang akan ditimbun di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

R&D dan Inovasi Produk

GoGive

Inisiatif crowdfunding/urun dana untuk membantu berbagai program komunitas yang ada di seluruh Indonesia
seperti program renovasi sekolah, pembangunan fasilitas komunitas, akses ke layanan medis, kampanye
pelestarian lingkungan dan banyak program lainnya.

R&D dan Inovasi Produk

Cloud Native Indonesia Community

Untuk mendorong budaya 'berbagi dan belajar', Gojek membentuk Komunitas Cloud Native Indonesia pada bulan
Januari 2019. Komunitas tenaga kerja bidang teknis ini telah membentuk 4 grup meetup di 3 kota besar (Jakarta,
Bandung, dan Yogyakarta). Komunitas ini memiliki 3.000 anggota di Indonesia dan sekitar 100.000 anggota
internasional. Komunitas ini mengadakan acara setiap tiga hingga enam bulan untuk berbagi wawasan tentang
teknologi, inovasi, dan cara untuk mengembangkan talenta dan keterampilan baru.

Keamanan dan Kesejahteraan Komunitas

Development Safety Feature

Sebuah ﬁtur untuk membantu meningkatkan perlindungan keselamatan mitra driver kami.

Keamanan dan Kesejahteraan Komunitas

Micro-merchant support

Sebuah inisiatif untuk bekerja sama dengan Serikat Wanita yang diluncurkan di Vietnam. Inisiatif ini
menyelenggarakan kegiatan pelatihan, peningkatkan kemampuan bisnis dan pemasaran, serta peningkatan
keamanan dan kebersihan makanan yang ditujukan untuk para pedagang.

Kesejahteraan Pelanggan

Pelatihan Hollaback! and #UninstallKhawatir

Pelatihan anti pelecehan seksual yang ditujukan bagi pengguna dan mitra driver, pelatihan ini diselenggarakan
secara bersamaan dengan peluncuran ﬁtur perlindungan keselamatan (tombol darurat, berbagi rute
perjalanan/share-my-trip) dan peningkatan kesadaran anti pelecehan seksual melalui kampanye #UninstallKhawatir.

Kesejahteraan Pelanggan

#AmanBersamaGojek
#SafewithGojek

Serangkaian inisiatif yang dilakukan untuk memastikan ekosistem Gojek aman untuk bagi semua orang - pengguna,
mitra driver, mitra pedagang. Inisiatif ini berfokus untuk memberikan pendidikan dan perlindungan serta menjaga
keselamatan.
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Inisiatif

Deskripsi Singkat

Keterlibatan Pemangku Kepentingan
(Pelanggan/Komunitas)

Program Magang

Program magang berdurasi tiga bulan yang ditujukan untuk posisi pekerja teknis di kantor Gojek Indonesia. Selama
mengikuti program ini, para siswa akan belajar untuk bekerja bersama tim Engineering, Business Intelligence, Growth
and Data Science kami dalam upaya memecahkan tantangan bisnis yang nyata dan berpeluang menerima mentoring
dari para ahli di bidangnya.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan
(Pelanggan/Komunitas)

GoPay For Good

Untuk memfasilitasi organisasi nirlaba yang mengadakan kegiatan pengumpulan dana dari publik, kami
memperkenalkan ﬁtur kode QR GoPay bagi komunitas nirlaba. Fitur ini memungkinkan pemberian donasi secara
digital dengan cara yang mudah, aman, dan transparan.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan
(Pelanggan/Komunitas)

#GojekPeduli

Untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan di dalam ekosistem Gojek memiliki akses untuk
mendapatkan bantuan atau pertolongan ketika terjadi bencana alam atau krisis/insiden lainnya.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan
(Mitra)

Apresiasi terhadap Mitra Driver

Memberikan pengakuan dan apresiasi kepada mitra driver yang telah memberikan layanan terbaik mereka dan dapat
menginspirasi orang-orang di sekitar mereka. Kampanye ini juga memungkinkan para pelanggan untuk berbagi cerita
positif tentang pengalaman mereka saat berinteraksi dengan mitra driver kami.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan
(Mitra)

1000 UMKM Mitra

Program pelatihan bagi mitra driver dan/atau keluarganya yang ingin dapat memberikan layanan tambahan melalui
GoFood. Pelatihan ini mengajarkan tentang bagaimana cara menjalankan usaha kecil dan cara mendapatkan modal
dasar untuk mulai berusaha.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan
(Makassar; Pelanggan/Komunitas)

Gojek Smart Fresh (e-Learning platform)

Materi pelajaran dan tes secara daring untuk siswa yang proses pengajarannya dilakukan melalui platform e-learning
(dapat diakses melalui aplikasi Gojek). Program ini telah menjangkau 160.000 siswa dan saat ini memiliki 130.000
pendaftaran baru, 55.000 peserta aktif, dan 10.000 peserta yang sudah berhasil mendapatkan sertiﬁkat kelulusan.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan
(Bali)

Recycle & Reinvest

Program distribusi kantung yang dapat digunakan kembali ini (kantung yang didaur ulang dari brosur pemasaran
Gojek yang tidak lagi digunakan) diluncurkan pada tahun 2019. Program ini juga menjadi penghubung antara mitra
driver yang berminat menjadi relawan pembersihan pantai dan pura dengan LSM lokal di seluruh Bali.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan
(Mitra Usaha)

Gojek Wirausaha

Meneydiakan keterlibatan yang lebih strategis bagi para pemangku kepentingan dari komunitas dan area prioritas
tertentu (misalnya NU, Muhammadiyah), dan mendukung pelaku usaha di ekosistem Gojek untuk mengikutsertakan
mitra baru dan mempertahankan mitra yang sudah ada.

Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Pemberdayaan pedagang mikro

Sebuah inisiatif di Vietnam yang bertujuan untuk berbagi kisah-kisah inspiratif dari para mitra pedagang mikro, serta
memberikan dukungan bagi wirausahawan individu yang akan meluncurkan, menjalankan, dan mengembangkan
bisnis mereka.

55.

GOJEK | Laporan Sustainability 2020

Gambaran Umum

Sustainability dan Tata Kelola

GoGreener

GoForward

GoTogether

The Extra Mile

Strategi Kami ke Depan

Assurance Statement

Indeks

Lampiran

Lampiran B: Data Karyawan

GRI 102-8:
Informasi mengenai karyawan dan pekerja lainnya
Jumlah Karyawan

Berdasarkan
Kontrak Kerja
Tetap
Tidak Tetap

5000

5000

4500
4000
3500

Berdasarkan
Jenis Kepegawaian
Penuh Waktu
Paruh Waktu

2500

2500

2000

2000

1500

1500

1000

1000

500

500

0

0

Vietnam

India

Laki-laki

Perempuan

Lain-lain

5000

4500

4500

Berdasarkan Jenis
Kepegawaian dan
Negara

4000
3500

3500
3000

2500

2500

2000

2000

1500

1500

1000

1000

500

500

0

0

Singapura

Thailand

Berdasarkan Jenis
Kepegawaian dan
Gender

4000

3000

Kami mengumpulkan informasi semua karyawan melalui Workday, alat manajemen data daring kami.

GOJEK | Laporan Sustainability 2020

Thailand

5000

Indonesia
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3500
3000

Singapura

Berdasarkan
Kontrak dan
Gender

4000

3000

Indonesia

Jumlah Karyawan

4500
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Kontrak dan
Negara

Vietnam

India

Laki-laki

Perempuan

Lain-lain

Gambaran Umum

Sustainability dan Tata Kelola

GoGreener

GoForward

GoTogether

The Extra Mile

Strategi Kami ke Depan

Assurance Statement

Indeks

Lampiran

GRI 405-1:
Keberagaman struktur kepemimpinan dan karyawan berdasarkan usia

Keberagaman berdasarkan
Usia dalam Struktur
Kepemimpinan

Keberagaman berdasarkan Usia di
seluruh Tingkat Manajemen,
Kelompok Fungsional, dan Negara
Manajemen Senior
Pekerja Lainnya

2.9%

berusia kurang dari 30 tahun

14.2%

berusia lebih dari 50 tahun

82.9%

berusia antara 30-50 tahun

Organisasi Fungsional
Engineering Data
& Product Group
Indonesia
India
Singapura
Thailand
Vietnam
0%

25%

50%

Berusia kurang dari 30 tahun
Berusia antara 30-50 tahun
Berusia lebih dari 50 tahun

57.
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Lampiran C:

Data Energi dan Emisi GRK
Total energi yang dikonsumsi dalam operasi kami setara dengan 2.855,67 GJ yang disebabkan konsumsi listrik 793.242,09 kWH
di kantor-kantor kami. Kami membeli 100% listrik kami sebagai listrik tak terbarukan dari Jaringan.
Kami telah mengacu pada Protokol GRK WBCSD-WRI yang diterima secara luas untuk menghitung emisi GRK. Kami
menggunakan pendekatan pengendalian operasional untuk mengkonsolidasikan data inventarisasi GRK yang mencakup gas
CO2, CH4, dan N2O dalam penghitungan ekuivalen jejak karbon. Berikut adalah rincian emisi GRK kami:

Jan 2020-Des 2020(tCO2e)
Cakupan 1 - Emisi GRK langsung1

Tidak Ada

Cakupan 2 - Emisi GRK tidak langsung2

616,65

Cakupan 3 - Pembelian Barang dan Jasa

53.794

Cakupan 3 - Bahan Bakar dan Energi dari Yang Lain
Cakupan 3 - Sampah yang Dihasilkan dari Kegiatan Operasional3
Cakupan 3 - Perjalanan Bisnis

4

Cakupan 3 – Perjalanan Pulang Pergi Karyawan5
Cakupan 3 - Penggunaan Produk yang Dijual

Total Emisi GRK (Cakupan 1, 2, 3)

75,73

1.201,77
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Lampiran

Kantor kami tidak menggunakan bahan bakar untuk pembakaran stasioner
atau pembakaran bergerak dan tidak memiliki data tentang refrigeran,
sehingga tidak ada emisi untuk Cakupan 1.

2

Cakupan 2 mencakup emisi berdasarkan konsumsi listrik. Kami
mengekstrapolasi konsumsi listrik di 6 kantor kami berdasarkan data
pengeluaran dan proksi intensitas.

3

Kami menghitung emisi terkait pembelian jasa dan barang dengan
menggunakan data pembelanjaan cloud services, peralatan kantor,
perabotan, penyelenggaraan acara, perlengkapan toilet, alat pembersih,
penggunaan air serta jasa profesional pada jangka waktu pelaporan.

4

Mencakup emisi dari produksi, pemrosesan, dan pengiriman vektor bahan
bakar atau energi.

5

Hitungan ini hanya untuk 1 kantor, dari Januari sampai Oktober 2020 (tidak
ada data yang tercatat selama November - Desember 2020 karena
pandemi). Penyebab utama karena tidak adanya data untuk periode
pelaporan. Ekstrapolasi tidak dilakukan karena tingkat ketidakpastian.

6

Hitungan ini berdasarkan data penerbangan dan data hotel untuk berbagai
kantor Gojek. Tidak ada data perjalanan darat, kereta dan kapal laut yang
dipertimbangkan karena tidak dikategorikan material di semua kantor.

7

Asumsi utama untuk menghitung emisi dari komutasi karyawan meliputi 21
hari kerja per bulan, 3 bulan sebelum pandemi COVID-19, konsolidasi
menurut jenis kendaraan (misalnya GoCar dimasukan sebagai mobil, GoRide
dimasukan sebagai sepeda motor) kendaraan 3 roda dihitung sebagai
sepeda motor, tanpa menghitung dampak bekerja dari rumah.

8

Mengkalkulasi emisi dari kegiatan transportasi dan logistik yang terjadi
akibat pemesanan pada aplikasi Gojek, yang mencakup: GoRide, GoCar,
GoBluebird, GoFood, GoShop, GoMart, GoBox, GoMed, Kilat dan Send.

59,78
987.591,20

1.043.350,22

Indeks

1

11,10

Faktor emisi yang digunakan untuk penghitungan berasal dari sumber yang diakui seperti Department of Environment, Food &
Rural Affairs (DEFRA), dan Institute for Global Environmental Services (IGES). Potensi Pemanasan Global (Global Warming
Potential atau GWP) telah digunakan dari laporan penilaian kelima IPCC.
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Lampiran D
Deskripsi SDG dan Target Terkait yang Diselaraskan
dengan Indikator Kinerja ESG Kami
SDGs

Target
1.1
1.4

Deskripsi
Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang

3.9

Deskripsi

8.2

Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi,
peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang

Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya

memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.
8.3

Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif,

ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas

penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan

tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru,

mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah,

dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.

termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.

Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan,

8.4

Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam

akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-

konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari

obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi

degradasi lingkungan, sesuai dengan the 10-Year Framework of Programs on

semua orang.

Sustainable Consumption and Production, dengan negara-negara maju sebagai

Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan

pengarah.

akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.

8.5

Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan

5.1

Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.

yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan

5.5

Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi

penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam
7.2
7.3

10.1

Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan

kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.

pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi

Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam

pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.

bauran energi global.
Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global
sebanyak dua kali lipat.

59.

Target

saat ini berpendapatan kurang dari 1.25 dolar Amerika per hari.
masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya

3.8

SDGs
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Target
14.3

terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan

Lampiran

Deskripsi
Meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut, termasuk melalui
kerjasama ilmiah yang lebih baik di semua tingkatan.

keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi
umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada
12.2
12.4

15.2

dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua

secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang

Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan

terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara

sumber daya alam secara efisien

global.

Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah

16.3

yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja

Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.

bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan

16.6

Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua

Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui
Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan,
strategi dan perencanaan nasional

13.3

Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan
kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini
perubahan ikim.

60.

dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.
16.5

pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali
13.2

Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional

internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran
dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan
12.5

Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan
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tingkat.

