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Para mitra pengemudi, mitra 
pengantaran, dan mitra 
merchant; 

Para petugas kesehatan dan 
seluruh orang yang #TerusUsaha; 

yang telah berdiri di garis 
terdepan untuk selalu melayani 
masyarakat

Laporan ini kami 
dedikasikan untuk 
seluruh pahlawan 
di Asia Tenggara, 
termasuk Indonesia:



Wabah COVID-19 telah menjadi tragedi 
kemanusiaan berskala global yang tak pernah 
terjadi sebelumnya dan telah membawa dampak 
pada mata pencaharian jutaan jiwa.

Oleh karena itu, edisi kedua Laporan Dampak 
Sosial Grab ini akan difokuskan pada dampak 
pandemi COVID-19 di Asia Tenggara, upaya 
kami untuk membantu mengatasinya, termasuk 
sejumlah hal  yang masih harus kami lakukan 
sebagai bagian dari penanganan pandemi ini.

Kami menghargai dedikasi, dan kemurahan 
hati masyarakat; dan kami menyaksikan sendiri 
bagaimana masyarakat saling terhubung 
melalui melalui kebaikan yang mereka lakukan 
untuk sesama, tanpa disadari. Kami berusaha 
menyiapkan langkah kami menuju masa depan 
seiring dengan hadirnya  tatanan baru atau 
‘new normal’ paska-pandemi, dan kami juga 
melaporkan perkembangan komitmen dampak 
sosial jangka panjang yang menjadi misi kami di 
Grab untuk mendorong Asia Tenggara, termasuk 
Indonesia, semakin maju.

KATA PENGANTAR



Teman, mitra, dan pelanggan yang terhormat,

Kami membangun Grab karena didorong oleh keinginan untuk 
menjadikan layanan transportasi lebih aman untuk orang-orang 
terkasih kami. Misi awal tersebut telah berkembang seiring 
perjalanan kami, dengan semakin banyaknya kota yang kami 
layani dan layanan baru yang kami hadirkan, untuk menjawab 
tantangan yang dihadapi masyarakat. Kami ingin mendorong 
Asia Tenggara maju dan memberikan dampak sosial yang positif 
bagi ratusan juta orang yang menganggap Asia Tenggara sebagai 
rumah mereka.

Krisis COVID-19 telah menunjukkan seberapa jauh kami 
telah mencapai misi kami. Ketika pergerakan dibatasi, 
kami berupaya memberikan berbagai layanan penting 
yang dibutuhkan masyarakat. Kami memastikan bahwa 
masyarakat dapat dengan mudah mengakses pangan, bahan 
makanan, dan beragam kebutuhan harian lainnya selama 
mereka #dirumahaja. Hal ini juga berarti jutaan mitra 
pengemudi, mitra pengantaran, dan para mitra merchant 
dapat terus mencari nafkah melalui platform kami. Kami juga 
dapat menyediakan lebih banyak peluang penghasilan bagi 
mereka yang kehilangan pekerjaan karena krisis ini.

Pandemi ini juga menyadarkan kami bahwa masih banyak 
yang bisa dilakukan. COVID-19 telah memberi hantaman 
keras kepada para pekerja yang berpenghasilan rendah, 
dan juga kepada mereka yang penghasilannya bergantung 
dan ditentukan oleh sehatnya kondisi perekonomian secara 
umum. Ketika orang berhenti bepergian, mitra pengemudi 
kami adalah salah satu pihak yang paling terkena imbasnya. 
Kami pun mengalihkan 149 ribu mitra pengemudi ke layanan 
pengantaran dan meluncurkan lebih dari 100 inisiatif untuk 
membantu mitra pengemudi, pengantaran dan merchant 
kami melewati masa yang penuh gejolak ini. Tetapi kita 
semua tahu, masih banyak yang terus berjibaku dengan 
berbagai kesulitan di luar sana. 

Meski demikian, dalam masa sulit ini, para mitra kami hadir 
sebagai pelita kemanusiaan. 

Ketangguhan; ketika mereka dengan berani tetap berada 
di jalanan untuk mengantarkan barang-barang kebutuhan 
pokok kepada pelanggan dan melakukannya untuk memenuhi 
kebutuhan hidup mereka.

Ketulusan; ketika mereka dengan suka rela mengantarkan 
petugas kesehatan ke tempat kerja mereka.

Pesan untuk masyarakat 
Asia Tenggara

Kebaikan; ketika mereka berbagi persediaan bantuan makanan 
dengan orang lain.

Mereka menginspirasi, menguatkan, dan mengingatkan mengapa 
kita semua ada. Untuk mereka, kita harus melakukan lebih 
banyak upaya.

Seiring dengan penyusunan rencana untuk memulai kembali 
kegiatan perekonomian dengan aman oleh pemerintah, kami 
memfokuskan upaya kami untuk membantu semua orang di Asia 
Tenggara beradaptasi dengan tatanan baru. Kami akan bekerja 
dengan semua pemangku kepentingan untuk menemukan cara 
agar kami dapat mendukung para gig workers dengan lebih 
baik lagi. Kami akan mendorong bisnis kecil dan tradisional 
untuk merangkul teknologi dan menuju digitalisasi, untuk 
memastikan mereka tidak tertinggal dalam era digital; kami akan 
menggunakan teknologi kami untuk membantu pemerintah dan 
penyedia layanan kesehatan, serta  membangun lebih banyak 
layanan yang relevan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan

Mengatasi COVID-19 akan menuntut upaya luar biasa dan kerja 
sama dari semua pihak. Salah satu pelajaran yang dapat kita petik 
dari krisis ini adalah kenyataan bahwa kita saling terhubung lebih 
dari yang kita sadari. Kita menjadi lebih kuat ketika bersama. Jika 
kita menyatukan tujuan kita bersama, melindungi yang lemah dan 
saling mendukung, kita akan semakin cepat melangkah menuju 
pemulihan.

Salam hangat,

 
Anthony Tan  dan  Tan Hooi Ling                          

Co-founders, Grab

Hooi Ling



DAFTAR ISI
07 08 16 20

 Grab Lawan COVID-19:

           Dalam Angka

 Memastikan keberlangsungan       
            ekonomi dan mata pencaharian

09 Mempertahankan mata       
           pencaharian melalui
           gig economy

11 Meringankan dampak COVID-19  
           bagi mitra

12 Membantu pelaku usaha kecil    
           dan tradisional untuk go online

15 Meningkatkan permintaan 
           pesanan untuk usaha kuliner

 Melindungi keselamatan dan 
            kesejahteraan masyarakat

17 Perlindungan kebersihan 
           untuk keselamatan masyarakat

18 Mendukung petugas  
           kesehatan yang berada di garis 
           terdepan

 Menghubungkan masyarakat 
            untuk kebaikan

21 Saling membantu satu sama lain

24 Kemitraan yang bermakna



25 28 34 35
 Bermitra dengan pemerintah 
           menghadapi tantangan 
           pandemi

26 Mendukung distribusi bantuan 
           dan kebutuhan pokok
 
 Memberdayakan pengusaha 
           desa melalui digitalisasi 

27 Meringankan beban sistem 
           layanan kesehatan

 Di luar COVID-19:     
 Perkembangan dampak sosial    
  jangka panjang kami

29 Masyarakat: Meningkatkan 
           literasi dan inklusi digital untuk 
           jutaan orang

31 Kota: Menciptakan kota yang 
           pintar dan juga aman

33 Planet: Mengurangi jejak emisi 
           kami untuk generasi mendatang

 Menyongsong Masa Depan:  
          Menjalani ‘New Normal’

 Tentang laporan ini



7

Grab Social Impact Report 2019/2020    |    ©️ 2020 Grab. All Rights Reserved.

GRAB LAWAN 
COVID-19: 
DALAM ANGKA

Memastikan keberlangsungan ekonomi dan mata pencaharian

>100 
inisiatif
diluncurkan dalam dua bulan 
untuk membantu mitra 
pengemudi dan pengantaran, 
pejuang garda depan dan 
masyarakat yang terdampak 
COVID-19

US$ 40 
juta
didedikasikan untuk inisiatif 
bantuan mitra di seluruh 
Asia Tenggara 

>78,000
Mitra merchant baru yang 
bergabung bersama Grab 

21% peningkatan
pendapatan online oleh mitra 
UMKM melalui Grab

Melindungi keselamatan dan 
kesejahteraan masyarakat

>2 juta
Masker, cairan desinfektan, dan 
sarung tangan didistribusikan 
kepada mitra pengemudi dan 
pengantaran di Asia Tenggara

Tes COVID-19 gratis disediakan 
untuk tenaga medis dan mitra 
pengemudi Grab di Indonesia 
dan Thailand

Alat pengukur suhu tubuh 
didistribusikan untuk mitra 
merchant di Indonesia

2,000

2,400

Menghubungkan masyarakat untuk kebaikan

Mitra pengemudi dengan sukarela 
mengantarkan tenaga medis 
dari dan menuju ke rumah sakit 
dengan layanan GrabCare 

74%
Lebih banyak tip yang diberikan 
oleh pelanggan kepada mitra 
pengemudi dan pengantaran. 
Rata-rata nilai tip naik 42%

700,000
Makanan didonasikan oleh 
pelanggan kepada mitra 
pengemudi dan pengantaran 
Grab

15,000

>115,000
Mitra pengemudi dan 
pengantaran baru yang 
bergabung dengan Grab 
selama COVID-19

>149,000
Mitra pengemudi yang beralih 
ke layanan pengantaran 
sehingga mereka mereka tetap 
mendapatkan penghasilan 
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MEMASTIKAN
KEBERLANGSUNGAN
EKONOMI
DAN MATA 
PENCAHARIAN
Anjuran untuk beraktivitas #dirumahaja dengan 
adanya pembatasan aktivitas sosial di beberapa 
wilayah telah berdampak besar bagi perekonomian, 
terutama mereka yang bergantung pada layanan 
transportasi. Layanan ride-hailing kami juga 
mengalami penurunan permintaan di seluruh 
negara. Untuk memastikan mitra pengemudi 
kami tetap memiliki sumber pendapatan, kami 
mengalihkan para mitra pengemudi ke layanan 
pengantaran makanan, belanjaan, dan paket.             

Pada saat yang sama, permintaan untuk layanan 
digital meningkat, dan jaringan pengiriman 
memainkan peran penting untuk memastikan 
setiap pelanggan memiliki akses yang mudah 
untuk membeli makanan, kebutuhan harian, 
dan kebutuhan penting lainnya ketika mereka 
berada di rumah. Namun, sebagian besar pelaku 
bisnis kecil di Asia Tenggara masih menjalankan 
bisnisnya secara offline, dan kami bertekad untuk 
membantu lebih banyak usaha kecil untuk beralih 
ke online.
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Mempertahankan 
mata pencaharian 
melalui gig economy

Kami mengalami penurunan tajam atas permintaan 
layanan transportasi selama pandemi,yang 
memengaruhi pendapatan mitra pengemudi.

Pada saat yang sama, permintaan untuk pengiriman 
meningkat, dan gig work dapat menyediakan 
peluang pendapatan yang cepat dan fleksibel, 
terutama bagi para pekerja yang dirumahkan atau 
diminta untuk mengambil cuti. 

Sebagai jawaban, kami telah menyesuaikan platform 
dan mengubah bisnis kami untuk mempertahankan 
mata pencaharian dan memberikan peluang 
pendapatan bagi mereka yang membutuhkan. 

Enabling economic continuity and sustaining livelihoods

>149,000
Mitra pengemudi beralih 
menjadi mitra pengantaran 
pada layanan GrabFood, 
GrabMart and GrabExpress, 
memberikan mereka 
kesempatan untuk tetap 
memperoleh penghasilan.

Kami menciptakan Kami 
menciptakan peluang 
penghasilan untuk 

>115,000
orang yang mendaftarkan diri 
sebagai mitra pengemudi dan 
pengantaran selama COVID-19.

Kami membuka lebih banyak 
peluang pendapatan untuk 
mitra pengantaran dengan 
menghadirkan GrabMart, layanan 
pengiriman bahan makanan dan 
kebutuhan harian di

5 negara baru 
dalam jangka 
waktu 3 minggu
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Koki hotel beralih menjadi mitra 
pengantaran

Pandemi COVID-19 memberikan pukulan berat 
terhadap sektor pariwisata. Hal ini tentunya 
berdampak pada jutaan pekerja dalam industri 
tersebut. Salah satunya adalah Komsan, 
asisten koki di sebuah hotel mewah di kawasan 
Srinakarin, Thailand.

Ketika jumlah wisatawan dan tamu hotel turun 
drastis, ia memutuskan untuk mendaftarkan 
diri sebagai mitra pengantaran GrabFood 
guna mendapatkan penghasilan tambahan. 
Tak lama kemudian, hotel tempat ia bekerja 
berhenti beroperasi.

Komsan menghadapi perubahan ini dengan 
tetap optimistis. Ia menilainya sebagai 
kesempatan yang tepat untuk memulai 
perjalanan baru. Selain sebagai mitra 
pengantaran GrabFood, sekarang ia juga 
melayani pengiriman paket GrabExpress. 
Melakukan antar-jemput barang dan 
makanan di lokasi yang berbeda-beda 
tentu amat melelahkan, tetapi Komsan 
merasa pekerjaannya kini sangat menarik. Ia 
sangat senang dapat kembali memperoleh 
penghasilan. 

Komsan Chiyadis 
Mitra pengantaran GrabFood, Thailand

Enabling economic continuity and sustaining livelihoods
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Meringankan dampak 
COVID-19 bagi mitra

Periode krisis ini menunjukan bagaimana gig workers 
amat rentan terkena dampaknya. Hal ini disebabkan 
oleh sangat bergantungnya pendapatan mereka 
pada kondisi ekonomi secara keseluruhan.

Kami memahami bahwa banyak dari mitra 
pengemudi dan merchant berada dalam kesulitan 
karena sumber pendapatannya terkena imbas 
pandemi ini. Untuk meringankan beban mereka,
kami telah menjalankan berbagai program bantuan.

Enabling economic continuity and sustaining livelihoods

Kami telah berkomitmen sebesar 

US$ 40 juta
yang didedikasikan untuk 
membantu mitra pengemudi 
dan merchant.

US$ 5 juta
ntuk subsidi biaya sewa mobil
yang diberikan kepada mitra 
pengemudi.

Sebanyak 

576,000kg
beras dibagikan kepada mitra 
pengemudi dan pengantaran di 
Indonesia, Myanmar, Filipina, dan 
Vietnam.
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Membantu pelaku bisnis 
kecil dan tradisional untuk 
‘go online’

1,500
Mitra baru bergabung dengan GrabMart, 
termasuk apotek, toko bunga, dan toko 
kelontong kecil, dengan lebih banyak 
lagi pelaku usaha yang bergabung tiap 
minggunya.

Pedagang kaki lima dan tradisional yang 
bergabung dengan platform Grab menerima 

284,000
pesanan selama bulan Ramadan 2

Pelaku usaha kecil dan tradisional seperti warung, 
pedagang kaki lima, dan pedagang pasar adalah 
tulang punggung perekonomian di Asia Tenggara. 
Namun, sebagian besar masih menjalankan 
bisnisnya secara offline. Hanya 16% dari pelaku 
UMKM di Asia Tenggara yang telah menggunakan 
perangkat digital. Mereka yang belum beralih ke 
platform digital telah merasakan dampak dari 
pandemi ini, dimana jumlah pelanggan mereka 
berkurang akibat dibatasinya kegiatan masyarakat 
di luar rumah.

Kami pun mencari cara untuk membantu bisnis 
mereka dapat segera beralih ke platform online. Kami 
juga meningkatkan layanan serta jaringan pengiriman 
kami sehingga mereka bisa tetap mendapatkan 
pemasukan.

Kami mempercepat proses bergabungnya mitra 
merchant ke dalam platform kami, sehingga 
mereka segera dapat mulai berjualan. Di Malaysia 
dan Indonesia kami mengalihkan aktivitas ribuan 
pedagang di pasar tradisional secara online 
melalui layanan GrabMart.

Bulan Ramadan tahun ini juga berbeda. Bulan 
Ramadan yang khas dengan berbagai jajanan dan 
pasar yang ada di jalanan harus ditiadakan akibat 
pembatasan sosial. Melihat hal ini, kami bekerja 
sama dengan pemerintah setempat untuk membawa 
para pedagang masuk dalam platform kami, 
mengingat Ramadan menjadi bulan yang sangat 
penting bagi mereka untuk mencari nafkah. Dengan 
hal ini, masyarakat tetap bisa menikmati momen 
Ramadan, meski hanya #dirumahaja.

Di Singapura, kami menjalankan program uji coba 
untuk membantu digitalisasi para pedagang kaki 
lima agar mereka dapat dikenal pelanggan secara 
online.

Upaya-upaya tersebut bukanlah bentuk akhir dari 
dukungan kami. Kami akan terus mempelajari 
efektivitas seluruh inisiatif yang telah kami jalankan 
untuk menghadirkan solusi yang lebih baik pada 
masa mendatang.

1 Bain and Company, Advancing Towards ASEAN  
 Digital Integration: Empowering SMEs to Build  
 ASEAN’s Digital Future, 2018

2 Hingga 30 April 2020

Enabling economic continuity and sustaining livelihoods

>78,000 
Mitra baru bergabung dengan Grab.
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Menjaga semangat bulan Ramadan

Ketika anjuran Movement Control Order (MCO) 
diimplementasikan, Kak Rose sangat khawatir 
bisnis restoran kecilnya yang telah berjalan 
selama lebih dari 25 tahun akan terkena 
dampak. Ia berjualan makanan yang digemari 
oleh warga sekitar seperti Nasi Ayam dan Gulai 
Kawah. Tetapi ia mengerti bahwa tidak ada 
pilihan selain mengikuti kebijakan pemerintah.

Tak lagi bisa melayani pelanggan makan di 
tempat, membuat menurunnya angka penjualan 
restoran Kak Rose secara signifikan. Kak Rose 
meminta bantuan Grab untuk membantu 
bisnisnya agar dapat dijangkau secaranya 
online. Ia mengakui bahwa perubahan tersebut 
awalnya sangat menantang, terutama ketika dia 
mencoba menggunakan aplikasi untuk pertama 
kalinya. Meskipun Kak Rose rindu bertatapan 
langsung dengan pelanggannya, ia paham 
bahwa menjalankan bisnisnya secara online 
ternyata mempermudah banyak proses bisnis 
dan membantu ia menjangkau lebih banyak 
pelanggan.

Kak Rose juga bergabung dengan program 
Grab e-Kitchen Bazaar, bekerja sama dengan 
Pemerintah Daerah Selangor, dimana angka 
penjualannya naik lebih dari 50%. Sekarang ia 
semakin yakin untuk menjalankan sebagian 
dari bisnisnya secara online.  

  “Saya sangat berterima kasih kepada 
pemerintah Selangor dan juga Grab 
karena telah memperkenalkan 
program ini untuk membantu para 
pelaku bisnis tradisional di situasi 
seperti sekarang ini. Grab e-Kitchen 
Bazaar telah memberikan kami cara 
efektif dalam menjalankan bisnis 
dan membantu mempertahankan 
mata pencaharian kami selama bulan 
Ramadan.”

Rosiah bt Abi Asri 
Kak Rose Sri Kayu Ara, 
Mitra merchant Grab e-Kitchen, Malaysia

Enabling economic continuity and sustaining livelihoods
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Dari kios sederhana, kini menjangkau 
ribuan pelanggan secara online
Jessyca dan ibunya telah menjalankan toko kecil di 
Pasar Poris Tangerang sejak tahun 2004. Mereka 
menjual berbagai kebutuhan pokok seperti 
minyak, mie instan, kacang, dan bumbu dapur.

Ketika COVID-19 menyebar, banyak 
pelanggannya yang berhenti berbelanja di 
pasar dan mengakibatkan penurunan angka 
penjualannya hingga 40%. Awalnya mereka 
mencoba untuk membuat layanan pengantaran 
sendiri, tapi tanpa bantuan karyawan, 
tentunya hal tersebut menyulitkan mereka 
untuk memastikan proses pengiriman berjalan 
dengan baik, terutama ketika mereka mulai 
mendapatkan pesanan dari lokasi yang jauh 
dari toko.

Hingga akhirnya mereka memutuskan 
untuk menggunakan GrabExpress3 dan 
GrabAssistant4, dua layanan ini telah membantu 
mereka mendapatkan lebih banyak pesanan dan 
menjangkau lebih banyak pelanggan.

“ Sekarang penjualan kami telah 
naik dua kali lipat karena jangkauan 
yang lebih luas. Saya bahkan dapat 
pesanan dari luar kota.”

Jessyca 
Toko Sembako Yenny, 
Social Sellers GrabExpress, Indonesia

3 Layanan pengiriman Grab

4 Layanan asisten on-demand Grab

Photo by Menjadi Manusia

Enabling economic continuity and sustaining livelihoods
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   “COVID-19 telah membawa banyak kesulitan bagi bisnis 
makanan dan minuman karena kami harus menghapus 
pilihan makan di tempat untuk pelanggan. Kami pun dengan 
cepat beradaptasi, menemukan cara-cara baru untuk tetap 
melayani pelanggan, dan membawa pengalaman bersantap di 
restoran kami ke rumah pelanggan. GrabFood telah menjadi 
mitra penting bagi kami selama periode ini berkat sejumlah 
hal yang ditawarkan termasuk luasnya jangkauan pelanggan, 
pengelolaan end-to-end untuk armada pengiriman, dan 
kecepatan mereka dalam menghadirkan layanan baru 
seperti Islandwide Delivery. Melalui kemitraan ini, secara 
tidak langsung kami telah berinvestasi dalam strategi digital 
yang akan membantu bisnis kami dalam jangka panjang. 
Dan dalam jangka pendek, kami bersyukur karena berhasil 
mempertahankan karyawan, yang juga menjadi salah satu 
prioritas kami.” 

Riccardo LaMonica 
Head of Operations, Asia, 
Burger & Lobster Restaurant 
Group Limited, Singapore

Meningkatkan permintaan 
pesanan untuk usaha kuliner

Usaha kuliner berskala kecil di 
GrabFood mengalami 

21%
dari penjualan online selama 
COVID-19.

Komisi 0%
untuk pesanan GrabFood yang 
diambil sendiri oleh pelanggan, 
demi membantu restoran 
yang masih bergantung pada 
pelanggan yang membeli 
santapan mereka secara 
langsung.

Mitra GrabFood yang terkena 
dampak besar dari pandemi 
ini juga kami tawarkan

paket
bantuan

Berkurangnya aktivitas masyarakat 
berdampak besar bagi sektor ritel, 
hiburan, serta makanan dan minuman. 
Pelaku usaha kuliner bergantung 
pada platform digital dan jaringan 
pengantaran untuk mempertahankan 
bisnis mereka.

Untuk para mitra merchant GrabFood, 
kami memfokuskan upaya kami untuk 
membantu mereka mendapatkan 
pesanan lebih banyak secara online. 
Kami memahami bahwa para pelanggan 
ingin membantu para pelaku usaha 
lokal. Oleh karena itu, kami membuat  
kategori ‘Local Heroes’ atau ‘Jagoan 
Lokal’ dalam GrabFood yang berisi 
daftar merchant lokal untuk membuat 
pelanggan semakin mudah menemukan 
dan memesan makanan dan minuman 
dari mereka.

Enabling economic continuity and sustaining livelihoods
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MELINDUNGI
KESELAMATAN DAN
KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
Sejak awal memulai bisnis Grab, kami telah 
membantu membuat sistem transportasi di 
Asia Tenggara menjadi lebih aman bagi jutaan 
orang. Namun, pandemi COVID-19 telah 
menimbulkan berbagai jenis ancaman baru. 
Dengan bergantungnya jutaan orang pada 
layanan Grab setiap harinya untuk mencari 
nafkah, membeli makanan, memesan kebutuhan 
harian, dan persediaan lainnya, kami segera 
mengambil langkah-langkah untuk melindungi 
dan memastikan kesejahteraan mereka.
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Peningkatan protokol 
kebersihan untuk 
kesehatan masyarakat

Kami telah memperkenalkan layanan 
pengiriman tanpa kontak, bahkan sebelum 
pandemi COVID-19 dikonfirmasi. Kami juga 
menerapkan prosedur pemeriksaan suhu 
tubuh, mendorong pembayaran non-tunai, 
dan secara proaktif menghentikan sementara 
layanan GrabShare di semua negara.

Kami juga bekerja sama dengan para mitra 
merchant untuk menerapkan protokol 
kebersihan, seperti mencuci tangan, 
mendesinfeksi kantong makanan secara 
rutin, dan juga penyediaan area pengambilan 
makanan khusus untuk mengurangi kontak 
antara pegawai merchant dengan mitra 
pengantaran.

Protecting the safety and wellbeing of our community

>2 juta
Masker, cairan desinfektan, dan 
sarung tangan didistribusikan 
untuk mitra pengemudi dan 
pengiriman.

>2,000
Alat pengukur suhu tembak 
didistribusikan di Indonesia.

Kami juga membagikan Kartu 
Keterangan GrabFood yang 
mencatat nama dan suhu tubuh 
tiap pegawai yang terlibat dalam 
pembuatan pesanan makanan. 

10%
Peningkatan penggunaan 
pembayaran non-tunai pada 
platform Grab.

$
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Mendukung tenaga 
kesehatan yang 
berada di garis 
terdepan

Kami menyadari bahwa kami telah menjadi 
bagian penting dari sistem transportasi di 
negara-negara tempat kami beroperasi. Ketika 
muncul pemberitaan tentang tenaga kesehatan 
di Singapura yang mengalami diskriminasi 
ketika hendak bepergian dengan transportasi 
umum saat menggunakan seragam kerja 
mereka, kami memutuskan bahwa kami harus 
membantu mereka. Hal ini kami lakukan untuk 
memberikan rasa tenang, aman, dan nyaman 
kepada para tenaga kesehatan saat mereka 
melakukan perjalanan ke dan dari rumah sakit 
untuk berjuang di garis depan dalam melayani 
masyarakat.

Protecting the safety and wellbeing of our community

GrabCare diciptakan 

<72 jam
dan juga telah hadir
di Indonesia.

>15,000
mitra pengemudi kami secara 
sukarela bergabung dengan 
layanan ini.

>43,000
perjalanan GrabCare telah 
diselesaikan di Indonesia dan 
Singapura.
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Rasa takut tidak menghentikan             
rasa kemanusiaan

Ketika kebanyakan orang takut terpapar dan 
menjauh dari tenaga kesehatan, Kelvin justru 
sebaliknya. Ia sangat paham adanya stigma sosial 
yang dialami para petugas kesehatan. Banyak 
tenaga kesehatan yang terpaksa harus pergi ke 
gedung terdekat terlebih dahulu hanya untuk 
memesan kendaraan.

Tapi Kelvin memiliki alasan pribadi ketika secara 
sukarela bergabung sebagai mitra pengemudi 
GrabCare. Ketika ayahnya berada di rumah 
sakit, Kelvin tidak bisa datang tepat waktu untuk 
mengucapkan selamat tinggal padanya ayahnya 
sebelum meninggal. Jadi Kelvin berjanji untuk 
tidak pernah menolak perjalanan menuju rumah 
sakit, selamanya.

Untuk melindungi diri dan keluarganya, Kelvin dan 
anggota keluarganya selalu menjaga kebersihan 
diri masing-masing. Mereka rajin mencuci tangan, 
dan Kelvin selalu segera mandi setiap kali ia tiba di 
rumah, serta mencuci pakaiannya secara terpisah 
dari anggota keluarga lainnya.

Jaylyn Ong 
Patient Service Associate 
di Alexandra Hospital, Singapore

Jaylyn ingat betul bagaimana orang-orang 
menjauhinya saat ia menggunakan seragam 
dinas untuk pergi bekerja di rumah sakit.

Terlepas dari ketatnya prosedur kebersihan dan 
keamanan yang harus dipatuhi oleh seluruh 
petugas kesehatan, beberapa orang masih 
berusaha menghindar bila bertemu dengan 
tenaga kesehatan karena khawatir tertular virus. 
Bagi Jaylyn, layanan GrabCare membuatnya 
lebih mudah untuk mendapatkan kendaraan 
dari dan menuju tempat kerja. Dia sangat 
menghargai pemahaman para pengemudi akan 
risiko pekerjaanya, sehingga mereka tidak 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 
membuatnya merasa dikucilkan.

Kelvin Lam Wai Lek 
Mitra pengemudi GrabCare, Singapore

Protecting the safety and wellbeing of our community

Photo by Rexanne Yap (Mothership)

Photo by Alexandra Hospital
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MENGHUBUNGKAN
MASYARAKAT
UNTUK KEBAIKAN
Kebaikan telah mempersatukan banyak orang, 
dan pandemi ini menunjukkan betapa dalamnya 
hubungan kita sebagai satu kesatuan masyarakat. 
Mulai dari mitra pengemudi yang siap mengantar 
petugas kesehatan, pelanggan yang memberi 
tip kepada mitra pengantaran, hingga berbagai 
perusahaan yang turut menyumbang untuk mitra 
pengemudi dan merchant kami — masyarakat 
telah dipersatukan melalui niat baik dan kebaikan 
hati.
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Saling membantu 
satu sama lain

Kami telah melihat berbagai bentuk kebaikan yang 
penuh dengan inspirasi terjadi dalam platform 
Grab. Pelanggan memahami pengorbanan mitra 
pengemudi dan pengantaran yang bekerja 
keras setiap harinya di bawah teriknya matahari 
dan derasnya hujan, baik untuk mengantarkan 
penumpang ke tujuannya atau untuk 
mengantarkan makanan dan kebutuhan harian 
kepada mereka yang harus #dirumahaja.

Karyawan Grab juga menyumbangkan sebagian 
dari gaji mereka untuk mendukung inisiatif 
bantuan COVID-19, dan jumlahnya disesuaikan 
oleh Grab. Bekerja sama dengan LSM dan 
organisasi setempat, kami dapat membantu mitra 
kami dan masyarakat yang membutuhkan.

Connecting communities for good

Mitra pengemudi dan 
pengantaran mendapatkan tip 

74%
 lebih banyak saat pandemi 
COVID-19. 

Semakin banyak pelanggan 
bermurah hati memberikan 
tip, rata-rata tip yang 
diberikan naik 42%.

Karyawan Grab mengumpulkan 
dana sebesar 

US$ 630,000
untuk membantu masyarakat 
yang membutuhkan

Pelanggan juga membeli

>700,000
makanan untuk mitra 
pengantaran melalui 
‘Menu Khusus untuk Mitra 
Pengantaran’ yang dibuat 
ribuan mitra merchant di 
aplikasi GrabFood.
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Kebaikan yang berkesan
Dulu, bepergian ke kantor terasa sangat 
melelahkan bagi Christine. Ia harus harus naik 
turun beberapa angkutan umum untuk sampai 
di tujuan. Bayangkan, empat orang penumpang 
dijejalkan dalam barisan kursi yang hanya cukup 
untuk dua atau tiga orang. Perjalanannya ke 
kantor juga menghabiskan banyak waktu karena 
ia harus mengantri, yang lamanya sama dengan 
waktu yang dihabiskan untuk perjalanan.

Kemudian pada 2017 ia beralih menggunakan 
GrabCar dan sejak itu, ia menggunakan GrabCar 
untuk bepergian dari dan menuju tempat kerja 
setiap hari.

Sekarang, ketika dia tinggal di rumah karena 
arahan karantina dari pemerintah, Christine 
selalu memesan GrabFood setiap akhir pekan. 
Dia bersyukur bahwa pesanan makanannya dapat 
diterima tanpa perlu meninggalkan rumah. Sebagai 
tanda terima kasih, dia memberikan tip kepada 
semua mitra pengantaran GrabFood. Jumlahnya 
berkisar antara 20 atau 50 peso tergantung pada 
jumlah makanan yang dia pesan. Mungkin tidak 
banyak, tetapi hal tersebut sangat berarti bagi 
mitra pengantaran kami.

Christine Kho 
Pelanggan Grab sejak 2017, Filipina

“Pada dasarnya mereka ini adalah 
garda terdepan. Yang saya bisa 
lakukan hanyalah berterima kasih 
atas layanan mereka dan karena 
mereka juga telah mengambil 
risiko untuk dapat melayani orang-
orang yang tinggal di rumah.” 

Connecting communities for good

Photo by Christine
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Saling berbagi, walaupun 
sedikit
Tuyen telah menjadi mitra pengemudi GrabCar 
selama dua tahun. Ketika pemerintah Vietnam 
memberlakukan lockdown, layanan GrabCar harus 
ditangguhkan sementara waktu, membuat Tuyen 
terpaksa keluar dari pekerjaannya.

Untuk membantu mitra pengemudi 
GrabCar menghadapi masa lockdown, Grab 
menyumbangkan sebanyak 10 kg beras dan 
satu kardus mie untuk setiap mitra pengemudi, 
termasuk Tuyen. Tetapi alih-alih menyimpannya 
untuk dirinya, Tuyen menyisihkan sebanyak 5 
kg beras untuk dibagikan kepada tetangganya. 
Dia berniat menyimpan sisanya untuk 
kebutuhan makannya selama pandemi, 
tetapi dalam perjalanan pulang, dia melihat 
seorang pedagang barang bekas di jalan, dan 
memberikan sebanyak 2kg beras kepadanya.Thuong Minh Tuyen 

Mitra pengemudi GrabCar, Vietnam

“Ada ungkapan Vietnam, ‘daun 
yang bagus menutupi daun 
yang sobek’. Itu berarti bahwa 
kita harus membagikan apa 
yang kita miliki, dan membantu 
mereka yang menderita. 
Bagaimana bisa saya melihat 
dan membiarkan mereka pergi 
begitu saja tanpa makanan?”

Connecting communities for good
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Kemitraan yang bermakna
Connecting communities for good

Kami bermitra dengan perusahaan dan organisasi 
nirlaba untuk menjalankan dan mendukung 
beragam inisiatif untuk membantu masyarakat.

Indonesia
Grab bermitra dengan 
BenihBaik dan Human 
Initiative meluncurkan 
program crowdfunding yang 
memungkinkan pengguna Grab 
untuk menyumbangkan masker 
dan persediaan makanan 
kepada mitra pengemudi Grab 
dan petugas medis melalui 
aplikasi. 

Bekerja sama dengan 
Tokopedia dan OVO, Grab juga 
menyumbangkan Rp1 miliar ke 
Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB) untuk 
mendukung tenaga kesehatan.

 Filipina
Melalui kemitraan kami
dengan Palang Merah 
Filipina,GrabRewards berhasil 
mengumpulkan PHP 5,9 juta
untuk menyediakan
Alat Pelindung Diri (APD)
bagi petugas kesehatan.

Singapura
Kami berkolaborasi dengan 
Community Development 
Councils (CDC) dan Dr Tahir, 
seorang filantropis, untuk 
memberikan S$ 660.000 
dalam bentuk voucher 
GrabFood kepada 12.000 siswa 
dari keluarga berpenghasilan 
rendah untuk membeli 
makanan.
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BERMITRA DENGAN
PEMERINTAH
MENGHADAPI 
TANTANGAN 
PANDEMI
Kami selalu berupaya untuk bekerja sama 
dengan pemerintah setempat dalam 
mengatasi beragam isu di setiap negara 
tempat kami beroperasi. Wabah COVID-19 
membuat infrastruktur publik terganggu dan 
menciptakan banyak tantangan baru. Dengan 
memanfaatkan jangkauan dan teknologi yang 
kami miliki, kami telah memperluas dukungan 
dalam berbagai bidang terhadap pemerintah di 
Asia Tenggara ketika memerangi pandemi.

Kami juga bekerja sama dengan pemerintah 
untuk mengurangi dampak ekonomi dan 
membantu pengambilan keputusan kebijakan 
secara tepat waktu. Sebagai contoh, kami telah 
bermitra dengan Kementerian Perdagangan & 
Industri Singapura dengan meningkatkan data 
agregat kami untuk lebih memahami aktivitas 
ekonomi negara dan dampak sektoral dari 
COVID-19.
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Mendukung distribusi bantuan dan kebutuhan pokok

Memberdayakan pengusaha di desa 
melalui digitalisasi

Kami membantu mendistribusikan bantuan 
keuangan dari paket stimulus ekonomi dari 
pemerintah kepada mitra pengemudi kami melalui 
dompet digital mitra pengemudi kami. 

                                                                                               
mitra pengemudi di Malaysia mendapatkan 
bantuan pemerintah.

Filipina
Kami bermitra dengan Departemen Pertanian (DA) 
untuk membantu pelanggan di seluruh Metro Manila 
membeli produk dan daging segar dari situs web 
eKadiwa DA dan dikirimkan melalui GrabExpress, 
mendukung para petani dan agripreneur di Filipina.

Indonesia 
Kami membantu Kementerian Sosial dan PT 
Pos Indonesia dalam mengirimkan paket 
bantuan sembako kepada ratusan ribu rumah 
tangga yang kurang mampu. Kami juga bekerja 
sama dengan Kementerian Pertanian untuk 
membantu menjaga rantai distribusi pasokan 
bahan pokok dan mengurangi kekurangan 
pangan dan pasokan penting lainnya.

Malaysia
Kami memulai program inisiatif dengan Kementerian 
Pembangunan Pedesaan, melalui program DesaMall, 
untuk membantu pengusaha di daerah pedesaan 
meningkatkan peluang penjualan eksposur, dan 
pendapatan melalui GrabMart dan GrabFood.

Partnering with governments to solve the challenges of the pandemic

Malaysia

>50,000
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Meringankan beban sistem layanan kesehatan
Partnering with governments to solve the challenges of the pandemic

Kontak-pelacakan
Kami menempatkan kerangka kerja dan 
membangun dasbor dalam satu hari untuk 
mendukung upaya penelusuran kontak pemerintah 
di 8 negara tempat kami beroperasi.

Tes Kesehatan
Kami membantu kebutuhan untuk tes kesehatan 
lebih lanjut dengan memberikan tes COVID-19 
secara gratis kepada tenaga medis dan mitra 
pengemudi Grab di Indonesia dan Thailand.

Di Indonesia kami bermitra dengan Kementerian 
Kesehatan untuk menyediakan layanan 
telekonsultasi 24/7 COVID-19 kepada masyarakat 
melalui GrabHealth, didukung oleh platform 
Good Doctor Technology.

GrabResponse
Layanan transportasi non-darurat untuk melengkapi 
layanan ambulans, diluncurkan atas kerja sama 
dengan Kementerian Kesehatan di Singapura. 
Mitra pengemudi kami dilatih dan dilengkapi 
dengan peralatan pelindung yang diperlukan untuk 
mengangkut penumpang yang stabil dan baik secara 
klinis ke rumah sakit, termasuk yang ada di daftar 
Stay-Home Notices. Kami telah merespon 

>600
permintaan pelacakan kontak 
hingga saat ini

>2,400 
 Tes COVID-19 tersedia
secara gratis

14× 
peningkatan konsultasi 
COVID-19 secara online 
melalui GrabHealth
(Februari–April 2020)

>250
relawan-mitra 
pengemudi 
telah dilatih 
untuk melayani 
dalam program 
GrabResponse



28

Grab Social Impact Report 2019/2020    |    ©️ 2020 Grab. All Rights Reserved.

DI LUAR COVID-19: 
PERKEMBANGAN DAMPAK 
SOSIAL JANGKA PANJANG 
KAMI
COVID-19 telah memunculkan sejumlah 
tantangan berat yang harus segera ditangani, 
dan untuk menjawabnya, kami telah 
menyesuaikan strategi bisnis dan sumber 
daya yang ada untuk meringankan dampak 
pandemi. Meski demikian, kami terus 
mendorong komitmen dampak sosial jangka 
panjang kami5.

Kami percaya bahwa setiap individu, terlepas 
dari latar belakang atau kemampuannya, harus 
dapat mengambil manfaat dari pertumbuhan 
ekonomi digital. Kami memiliki peran dalam 
penciptaan peluang ekonomi—memungkinkan 

5 Data yang disajikan dalam bagian ini bersifat kumulatif, berdasarkan proyek     
 dampak sosial kami yang diterbitkan pada 1 April 2018. Untuk inisiatif baru   
 (literasi digital, perdagangan manusia dan proyek lingkungan kami dalam   
 mengurangi penggunaan alat makan plastik dan kendaraan listrik), data diambil  
 dari 1 Mei 2019 hingga 30 April 2020.

6 Berdasarkan data aktual pendapatan dan penjualan kotor mitra pengemudi,      
    pengantaran, dan merchant yang dihasilkan melalui platform Grab dari    
 1 April 2019 hingga 31 Maret 2020. Termasuk perkiraan pendapatan agen   
 GrabKios yang berasal dari studi yang dilakukan oleh CSIS.

pengusaha mikro untuk meningkatkan mata 
pencaharian mereka, dan pelaku usaha kecil 
untuk mengembangkan bisnisnya secara online.

Melalui pendapatan dan penjualan yang dihasilkan 
oleh mitra pengemudi, pengiriman, merchant, dan 
mitra agen kami melalui platform Grab, kami telah 
menyumbang sekitar US$ 8,5 miliar6 
untuk ekonomi Asia Tenggara dalam 12 bulan 
terakhir, sampai dengan bulan Maret 2020.

Kami juga terus mencari cara untuk 
meningkatkan literasi dan inklusi digital bagi 
masyarakat yang belum terlayani, menciptakan 
kota yang lebih aman dan nyaman untuk semua 
orang di Asia Tenggara, serta mengurangi 
dampak terhadap lingkungan.
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Masyarakat: 
Meningkatkan literasi 
serta inklusi digital bagi 
jutaan orang

Memiliki akses dan kemampuan Internet dapat membantu 
meningkatkan mata pencaharian, mempermudah mobilitas 
bagi kelompok berpenghasilan rendah di Asia Tenggara, dan 
menyediakan kemandirian bagi mereka yang aktivitasnya 
terbatas.

 Kami telah bekerja sama 
dengan Microsoft untuk 
meluncurkan program 
literasi digital gratis melalui 
GrabAcademy, platform 
pembelajaran online bagi 
mitra pengemudi kami di 
aplikasi mitra Grab.

Dirancang di Vietnam dan 
Indonesia sejak Maret 2020,  

>500,000  
mitra pengemudi 
dan pengiriman telah 
berpartisipasi dalam program 
GrabAcademy hingga saat ini

Kami telah 
menyelenggarakan klinik 
literasi digital secara 
mingguan di Singapura                  

Kami telah membantu

>3,000   
warga lanjut usia untuk 
belajar tentang teknologi

Platform Grab 
memberdayakan para 
penyandang disabilitas 
termasuk penyandang 
tuli, cerebral palsy, atau 
gangguan motorik.

Hari ini

>1,100  
penyandang disabilitas 
mendapatkan 
penghasilan bersama 
Grab

Beyond COVID-19: Progress on our long-term social impact goals
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Disabilitas tidak mengurangi 
kemampuan seseorang

Lek telah menjadi mitra pengemudi Grab 
selama dua tahun. Sejak bergabung, ia telah 
melakukan semuanya — mulai dari mengajak 
orang-orang di sekitarnya bergabung dengan 
GrabBike, mengirimkan barang-barang melalui 
GrabExpress, dan mengantarkan makanan 
kepada pelanggan melalui GrabFood.

Ia mungkin memiliki gangguan pendengaran, 
tetapi hal itu tidak mengurangi kemampuannya. 
Kalaupun ada, hal itu mengajarkannya cara 
beradaptasi dan menjadi tangguh dalam 
menghadapi tantangan.

Sayan Inthato alias Lek 
Mitra pengiriman Grab, Thailand

Ketika jalan mulai kosong selama pandemi 
COVID-19, permintaan layanan transportasi 
yang diterimanya semakin sedikit. Memang 
sulit baginya, tetapi dia memiliki tekad yang 
kuat untuk menghadapi segala tantangan. 
Ia pun mulai mengambil lebih banyak 
permintaan pengantaran makanan melalui 
GrabFood.

Meskipun Lek menerima bantuan dari 
pemerintah, dia tetap bersemangat bermitra 
dengan Grab sehingga dia dapat memperoleh 
penghasilan tambahan untuk menghidupi 
keluarganya. Bagi dirinya aplikasi mitra 
pengemudi Grab mudah digunakan dan sangat 
praktis bagi mereka yang memiliki gangguan 
pendengaran.

Beyond COVID-19: Progress on our long-term social impact goals
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Kota: Menciptakan 
kota yang pintar dan 
juga aman

Di Asia Tenggara, ketersediaan infrastruktur publik belum sejalan 
dengan pertumbuhan populasi di banyak kota. Melalui teknologi, 
kami ingin meningkatkan keselamatan dan membuat kota-kota 
menjadi lebih nyaman untuk dihuni ratusan juta orang yang 
menganggap Asia Tenggara sebagai rumah mereka.

Kami terus meluncurkan                   

fitur 
keamanan
seperti autentikasi wajah, 
verifikasi kartu kredit/debit, 
dan verifikasi media sosial 
untuk mencegah oknum tidak 
bertanggung jawab.

>1.4 juta  
mitra pengemudi dan 
pengantaran telah menjalani 
pelatihan keamanan dan 
keselamatan khusus, termasuk 
pelatihan berkendara di malam 
hari dan mengemudi dalam cuaca 
buruk.

Mitra pengemudi kami 
berperan sebagai mata dan 
telinga bagi para penegak 
hukum untuk memerangi 
perdagangan manusia.

Grab sudah melatih 

429,000  
mitra pengemudi tentang 
cara melaporkan kasus 
perdagangan manusia.

Beyond COVID-19: Progress on our long-term social impact goals
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Berawal dari firasat, berujung 
menyelamatkan nyawa seseorang
Ketika Steven mendapat pesanan pertamanya pada 
pukul 4 pagi hari itu, ia memiliki firasat tidak enak. 
Ia merasa ada yang janggal dengan perjalanannya 
saat itu. Titik penjemputannya berada di sekitaran 
akses jalan antar provinsi. Dan setelah tiba di lokasi, 
ia melihat bahwa penumpang yang memesan adalah 
seorang gadis remaja yang tampak bingung. Kepada 
Steven, penumpang tersebut mengaku bernama 
Siti 7 dan baru berusia 16 tahun serta berasal dari 
Sukabumi. Siti menceritakan dirinya berada di Bekasi 
untuk mencari pekerjaan yang ditawarkan oleh 
seseorang yang dia temui melalui media sosial. Semua 
barang miliknya telah dicuri di penginapan tempat dia 
seharusnya bertemu dengan pelaku.

Steven berusaha membantu Siti menemukan beberapa 
kerabatnya di Bekasi. Tetapi setelah setengah hari 
mencari tanpa hasil, ia memutuskan untuk membawa
gadis itu ke basecamp mitra pengemudi Grab dan 
berkonsultasi dengan Ari, pemimpin komunitas mitra 
pengemudi Grab setempat.

Steven Agustinus dan Ari Iswantoro
Mitra pengemudi GrabBike, Indonesia

Ari berbagi informasi dengan jaringan komunitas 
Grab di Sukabumi. Segera, seseorang menghubungi 
Ari dan mengatakan kepadanya bahwa Siti 
dilaporkan hilang dari lingkungan tempat 
tinggalnya. Keluarganya telah menghubungi pihak 
berwenang setempat di Sukabumi yang memutuskan 
bahwa dia adalah korban sindikat perdagangan 
anak terorganisir. Pihak berwenang kemudian 
memerintahkan Steven dan Ari untuk membawa Siti 
ke kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 
(LPSK) di Jakarta Timur.

Steven dan Ari menerima penghargaan dari LPSK atas 
aksi tanpa pamrih mereka, dan Siti pun dapat kembali 
bersama keluarganya dengan aman.

Beyond COVID-19: Progress on our long-term social impact goals

7 Nama disamarkan demi privasi
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Planet: Mengurangi jejak 
emisi kami untuk generasi 
mendatang

Sejak paruh kedua tahun 2019, Grab telah secara aktif bekerja dengan mitra 
merchant untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dalam layanan 
pengiriman makanan, dimulai dengan alat makan dan kemasan makanan. 
Kami tengah menjajaki cara untuk mengurangi limbah kemasan yang dapat 
terdegradasi lebih cepat di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dan telah 
meluncurkan program percontohan.

Kami juga berupaya menghadirkan kendaraan roda empat yang 
lebih ramah lingkungan untuk meminimalkan angka jejak karbon 
dalam layanan kami.

Dengan mengaktifkan fitur otomatis untuk 
tidak menggunakan alat makan plastik atas 
setiap jenis pesanan makanan pelanggan, kami 
telah mengurangi penggunaan 

95 juta                                  
set alat makan hanya dalam waktu 6 bulan.

Beyond COVID-19: Progress on our long-term social impact goals

Kami bekerja sama dengan 
Hyundai menyediakan 200 
unit kendaraan listrik (EV) di 
Singapura dan Indonesia. Kami 
juga memulai inisiatif program 
percobaan sepeda motor listrik 
di Indonesia bersama dengan 
Honda dan Viar.

Kami berkolaborasi secara 
aktif dengan pemerintah, 
produsen kendaraan 
bermotor, dan membantu 
penyedia infrastruktur 
untuk mengembangkan 
infrastruktur kendaraan 
listrik di Asia Tenggara.
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Kami telah menyaksikan bagaimana para mitra 
pengemudi dan pengantaran kami telah memainkan 
peranan penting dalam menjaga roda perekonomian 
tetap berputar selama masa pandemi. 

Para gig workers akan semakin 
dihargai sebagai bagian tak 
terpisahkan dari ekonomi 
Gig workers akan menjadi bagian dari cakupan 
model bisnis yang dapat diandalkan oleh baik oleh 
perusahaan maupun individu di Asia Tenggara, dan 
juga akan menjadi kunci utama untuk memastikan 
masyarakat dapat mempertahankan mata pencaharian 
mereka, terutama dalam periode ekonomi yang kian 
menantang pada masa mendatang. Namun, masa
krisis ini juga memperlihatkan bagaimana para
gig workers ini dapat menjadi amat rentan. Kami akan 
terus menjalin kerja sama dengan semua pemangku 
kepentingan untuk memastikan kebutuhan gig workers 
dapat dipenuhi dan perusahaan penyedia gig workers 
ini dapat beroperasi dalam jangka panjang.

Digitalisasi harus dipercepat. 
Grab akan terus membantu pelaku usaha kecil dan 
tradisional untuk melakukan transisi menuju platform 
online dan mengoptimalkan model bisnis mereka 
untuk memenuhi tuntutan konsumen yang berubah. 
Kami akan memanfaatkan teknologi dan pengetahuan 
yang kami miliki untuk membantu mereka menghadapi 
masa new normal. Kami juga berharap dapat bermitra 
dengan lebih banyak perusahaan dan lembaga 
pemerintah untuk mempercepat perluasan digitalisasi 
di seluruh kawasan Asia Tenggara.

Kesadaran baru tentang kebersihan juga akan 
mengubah cara orang menjalani kehidupan sehari-
hari. Konsumen akan memilih gerai makanan dan 
minuman dengan memprioritaskan standar kebersihan 
yang ketat dan akan memilih moda transportasi yang 
mereka anggap memiliki tingkat risiko terpapar virus 
yang rendah.

Selama COVID-19 masih menjadi ancaman, dunia 
akan sulit untuk kembali ke masa ‘normal’. Walaupun 
negara-negara telah mengurangi pembatasan, adanya 
kekhawatiran akan gelombang kedua dan ketiga 
membuat pembatasan sosial akan tetap ada di masa 
mendatang, dan bisnis harus beradaptasi dengan 
perubahan kebiasaan konsumen.

Konsumen akan tetap waspada dan berhati-hati 
untuk keluar bahkan setelah lockdown berakhir. 
Ini berarti akan ada peningkatan permintaan 
untuk layanan seperti belanja online, pengiriman 
makanan, pengiriman bahan makanan, dan konsultasi 
pengobatan jarak jauh.

Beradaptasi dengan peningkatan 
kesadaran akan kebersihan dan 
keselamatan 
Kami akan memperluas inisiatif kesehatan dan 
kebersihan yang diterapkan selama pandemi untuk 
memastikan bahwa platform kami, baik untuk 
transportasi atau pengiriman sudah sesuai dan bahkan, 
melebihi harapan pelanggan. Kami akan bekerja sama 
dengan para mitra untuk menerapkan standar operasi 
yang baru untuk semua layanan kami.

MENYONGSONG
MASA DEPAN:
MENJALANI
‘NEW NORMAL’
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GrabForGood adalah komitmen kami untuk 
menggunakan teknologi sebagai kekuatan 
untuk melakukan kebaikan. Dan dalam 
laporan ini, kami melaporkan perkembangan 
dari dampak sosial kami di seluruh negara 
tempat kami beroperasi.

Seluruh informasi dalam laporan ini berasal dari 
data internal.

Untuk keperluan pengukuran dan analisa, 
kami telah mendefinisikan periode COVID-19 
berada pada bulan Maret dan April 2020, dan 
membandingkan data dari dua bulan tersebut 

dengan data dari bulan Oktober dan November 
2019, didefinisikan sebagai periode pra-COVID-19 
yang tidak dipengaruhi oleh pandemi.

Grab bertanggung jawab penuh atas penyediaan 
dan integritas isi informasi yang kami laporkan. 
Melalui kontrol internal dan proses verifikasi 
menyeluruh oleh para ahli materi internal, kami 
percaya bahwa informasi ini secara akurat 
mewakili dampak sosial yang kami ciptakan 
dalam dua belas bulan antara Mei 2019 hingga 
April 2020.

Informasi tambahan tentang Grab dan bisnis 
kami dapat ditemukan di www.grab.com

TENTANG
LAPORAN INI
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