
 

Gojek dan AJI Indonesia ajak jurnalis tingkatkan peran media dalam 

memberikan pemahaman dan rasa aman masyarakat beraktivitas digital 

 

Jakarta, 2 Oktober 2020 - Gojek dan Aliansi Jurnalis Independen Indonesia menggelar diskusi daring               

bertajuk “Bersama Menjaga dan Meningkatkan Kompetensi Keamanan Digital” yang diikuti oleh           

jurnalis-jurnalis di Tanah Air.  

Diskusi yang merupakan bagian dari pelaksanaan Kreasi Pewarta Anak Bangsa 2020 ini dibuka oleh              

Chief of Corporate Affairs Gojek sekaligus Dewan Pembina KPAB 2020, Nila Marita, dan Ketua Umum AJI                

Indonesia, Abdul Manan.  

Melalui diskusi ini Gojek berkesempatan memaparkan berbagai upaya dalam memastikan keamanan           

platform, sementara AJI Indonesia menyampaikan pentingnya peran media dalam meningkatkan literasi           

digital bagi masyarakat untuk terhindar dari modus-modus kriminalitas di ranah daring serta merasa             

lebih aman dalam beraktivitas digital. 

“Sebagai platform digital yang menjadi andalan masyarakat dalam melakukan aktivitas online           

sehari-hari, Gojek selalu berupaya meningkatkan layanannya melalui inovasi dan teknologi untuk           

bersama-sama memastikan keamanan dalam beraktivitas melalui platform digital. Bersama-sama di sini           

memadukan tiga unsur utama, yakni product, process dan people. Artinya, selain inovasi dan teknologi              

yang telah diterapkan Gojek, unsur people (pengguna) juga harus selalu ditingkatkan pemahamannya            

melalui serangkaian edukasi,” ujar Chief of Corporate Affairs Gojek, Nila Marita 

Edukasi terkait keamanan digital merupakan program berkelanjutan Gojek yang tidak memiliki batasan            

waktu. Gojek melakukan berbagai aktivitas edukasi secara terus menerus baik kepada pelanggan, para             

mitra driver serta mitra merchant. Sejalan dengan itu maka diperlukan juga edukasi yang komprehensif              

dan rutin untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. 

Selaras dengan hal tersebut, media berperan sangat penting dalam menyampaikan edukasi           

kompetensi digital yang baik kepada masyarakat, “Saya menyambut baik kerja sama dengan Gojek,             

karena dengan adanya dialog seperti ini akan mendorong teman-teman jurnalis untuk meningkatkan            

kualitas penulisannya melalui kekuatan informasi,” ujar Ketua Umum AJI Indonesia, Abdul Manan.  

“Jurnalis merupakan mata dan telinga publik. Untuk itu rekan-rekan jurnalis juga harus dapat             

memanfaatkan kekuatan informasi tersebut demi menghasilkan ulasan yang konstruktif, positif dan           

akurat, sehingga masyarakat lebih paham tentang kompetensi keamanan digital agar terhindar dari            

risiko kejahatannya,” lanjut Abdul Manan.  

 

 

1 



 

Bersama Menjaga dan Meningkatkan Kompetensi Keamanan Digital Melalui Edukasi 

Adapun di dalam diskusi daring “Bersama Menjaga dan Meningkatkan Kompetensi Keamanan Digital”            

turut hadir pula panelis ahli di bidang keamanan digital yaitu Ir. Tony Seno Hartono, M.Ikom Peneliti                

Center for Digital Society (CfDS) Universitas Gadjah Mada (UGM), Hana Abriyansyah VP Information             

Security Gojek, serta jurnalis senior Heru Margianto Redaktur Pelaksana Kompas.com. 

Hana Abriyansyah memaparkan bahwa Gojek terus berupaya untuk menjadi andalan di tengah            

meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk bertransaksi digital di masa pandemi. Sehingga, Hana           

menekankan kembali komitmen #AmanBersamaGojek sebagai upaya menyeluruh untuk terus         

meningkatkan keamanan ekosistem, termasuk jutaan pengguna hingga mitra. Gojek terus memperkuat           

keamanan sistem dengan melakukan berbagai pembaharuan inovasi teknologi di bawah payung Gojek            

SHIELD. Inovasi ini dilakukan secara menyeluruh di platform mitra driver, mitra merchant hingga             

pengguna. 

Ir. Tony Seno Hartono, M.Ikom dalam paparannya mengatakan, “Dengan adanya kemajuan teknologi            

saat ini, eksploitasi kejahatan yang langsung menyerang infrastruktur teknologi menjadi kian sulit.            

Sehingga, banyak aktor kejahatan yang kemudian lebih memilih untuk melakukan aksinya menggunakan            

teknik rekayasa sosial atau Manipulasi Psikologis (Magis). Hal ini cukup mengkhawatirkan, apalagi            

pandemi COVID-19 ini telah menghasilkan gaya hidup digital baru, yang mengakibatkan tingkat            

ketergantungan masyarakat terhadap platform digital menjadi semakin tinggi. Oleh karena itu,           

peningkatan kompetensi keamanan digital masyarakat (pengguna) menjadi semakin penting dan          

relevan.” 

Berdasarkan kajian CfDS UGM, terdapat lima jenis penipuan dengan teknik social engineering yang             

paling umum, terutama di beberapa bidang esensial seperti layanan aplikasi on-demand,           

telekomunikasi, dompet digital, maupun e-commerce. Pihak-pihak tidak bertanggung jawab hingga          

sekelompok sindikat memanfaatkan perubahan perilaku masyarakat yang lebih banyak berinteraksi di           

platform digital dengan melakukan tindakan seperti phishing , phone scams , impersonation , pretexting          1 2 3

 maupun SMShing . 4 5

Pembicara lain dalam webinar ini yaitu Heru Margianto, dalam paparannya semakin mempertegas            

media memiliki peran yang strategis dan penting dalam hal melakukan edukasi kepada publik, “Jurnalis              

harus memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya keamanan digital yang dituangkan dalam            

tulisan-tulisan yang dihasilkan. Tulisan-tulisan jurnalistik harus mengambil bagian utama dalam          

mengedukasi publik agar memahami bagaimana cara menjaga keamanan digital secara akurat, dan tidak             

berfokus pada kasus-kasus yang menimbulkan kecemasan publik.” 

1 Pelaku mengumpulkan informasi pribadi konsumen melalui e-mail tipuan atau media lain 
2 Pelaku melakukan penipuan dengan komunikasi telepon 
3 Pelaku menyamar menjadi seseorang / institusi resmi untuk mengumpulkan informasi pribadi konsumen  
4 Pelaku membangun skenario yang meyakinkan untuk mengambil informasi pribadi konsumen 
5 Sama seperti phishing, namun menggunakan metode layanan pesan pendek (SMS) 
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Perbanyak Edukasi Melalui Artikel yang Konstruktif dan Positif 

Gojek dan AJI Indonesia mendorong partisipasi aktif rekan-rekan jurnalis untuk menghadirkan lebih            

banyak karya-karya jurnalistik berkualitas. Sertakan karya tulis anda ke KPAB untuk media nasional cetak              

dan online kategori straight news dan feature dengan tema “Upaya platform digital meningkatkan             

keamanan dalam menangkal kejahatan rekayasa sosial di tengah meningkatnya transaksi online”           

paling lambat 21 Oktober 2020. Nantikan diskusi-diskusi online lainnya yang akan hadir bersama AJI              

Indonesia dalam rangkaian KPAB 2020. Bagi rekan-rekan jurnalis yang ingin menyaksikan tayangan tunda             

webinar “Bersama Menjaga dan Meningkatkan Kompetensi Keamanan Digital” dapat mengunjungi          

kanal YouTube AJI Indonesia dengan klik https://youtu.be/G_tko4UCxEI.  

Informasi lebih lanjut mengenai KPAB, silakan kunjungi situs www.gojek.com/kpab atau email           

kreasipewartaanakbangsa@go-jek.com.  

-selesai- 

 
Tentang Gojek Group  
 
Gojek merupakan perusahaan teknologi terdepan di Asia Tenggara, yang mempelopori konsep super app dan              
ekosistem terintegrasi. Gojek didirikan dengan keyakinan bahwa teknologi dapat mempermudah kehidupan           
sehari-hari dengan menghubungkan konsumen dengan penyedia barang dan jasa terbaik di bidangnya. 
 
Sejak berdiri pada 2010, Gojek mengawali perjalanannya dengan layanan kurir pengantaran barang dan             
transportasi roda dua. Aplikasi Gojek pertama kali diluncurkan pada Januari 2015 di Indonesia, dan kini telah                
berkembang menjadi super app terdepan di Asia Tenggara, menawarkan berbagai layanan mulai dari transportasi              
dan pembayaran digital, pesan-antar makanan, logistik, dan berbagai layanan on-demand lainnya. 
 
Gojek kini beroperasi di kota-kota utama di lima negara di Asia Tenggara. Sampai dengan bulan Juni 2020, aplikasi                  
dan ekosistem Gojek telah diunduh hampir 190 juta kali oleh pengguna Gojek di Asia Tenggara. Melansir data dari                  
App Annie ‘2020 State of Mobile Report’, Gojek menjadi aplikasi on-demand paling banyak digunakan masyarakat               
Indonesia sepanjang 2019. 
 
Sebagai super app, Gojek berkomitmen selalu menghadirkan solusi guna memecahkan masalah yang masyarakat             
hadapi sehari-hari, sekaligus membantu meningkatkan kualitas hidup jutaan masyarakat pengguna aplikasi Gojek            
di Asia Tenggara, khususnya di sektor informal dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).  
 
Aplikasi Gojek tersedia untuk diunduh melalui iOS dan Android. 
 

Tentang AJI Indonesia  
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) lahir sebagai perlawanan komunitas pers Indonesia terhadap           
kesewenang-wenangan Orde Baru. Mulanya adalah pembredelan Detik, Editor dan Tempo, 21 Juni 1994. Ketiganya              
dibredel karena pemberitaannya yang tergolong kritis kepada penguasa. Tindakan represif inilah yang memicu aksi              
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solidaritas dan gerakan perlawanan, yang kemudian berujung pada berdirinya AJI melalui sebuah pertemuan             
jurnalis dan aktivis di Sirnagalih, Bogor, 7 Agustus 1994. 

Saat ini AJI memiliki cabang di 38 AJI di tingkat kota dan memiliki perhatian pada tiga isu utama: perjuangan pada                    
kemerdekaan pers, peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan jurnalis. Inilah yang kemudian diwujudkan           
menjadi program kerja selama ini juga diintegrasikan dengan isu gender dan perempuan. Karena itulah, AJI secara                
rutin melaksanakan sejumlah kegiatan kampanye, advokasi, training, workshop, diskusi, seminar, penelitian,           
beasiswa, penerbitan buku, dll. 

 

Evi Andarini 
Manager Corporate Communications 
Gojek  
publicrelations@go-jek.com  

Devi Nugraha 
Sr. Associate Corporate Communications  
Gojek 
kreasipewartaanakbangsa@go-jek.com 
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